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Ændringsforslag 120
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet afviser 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 121
Herbert Reul

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– der henviser til den/de begrundede 
udtalelse(r), som inden for rammerne af 
protokollen (nr. 2) om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet er blevet 
forelagt af [navn på 
kammeret/kamrene/parlamentet(erne], 
ifølge hvilken/hvilke udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til den/de begrundede 
udtalelse(r), som inden for rammerne af 
protokollen (nr. 2) om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet er blevet 
forelagt af [navn på 
kammeret/kamrene/parlamentet(erne], i 
hvilke der udtrykkes betydelig tvivl om, 
hvorvidt den lovgivningsmæssige retsakt 
overholder nærhedsprincippet,

Or. de

Begrundelse

Der skal tages hensyn til de nationale parlamenters begrundede udtalelser, og dette skal også 
fremgå tydeligt.

Ændringsforslag 122
Herbert Reul

Forslag til forordning
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Henvisning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- efter fremsendelse af udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt til de nationale 
parlamenter,

- efter fremsendelse af udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt til de nationale 
parlamenter, og efter at der er taget 
hensyn til de til dels betydelige 
betænkeligheder, som er kommet til 
udtryk i de begrundede udtalelser med 
hensyn til at overholde proportionalitets-
og nærhedsprincippet,

Or. de

Ændringsforslag 123
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Den Europæiske Union står over for 
store udfordringer, som ikke mindst 
skyldes den store skepsis over for 
skifergas, modstand mod import af 
olieprodukter udvundet af oliesand og 
stop for brug af internt kul og den deraf 
følgende øgede afhængighed af 
energiimport fra usikre tredjelande og 
knaphed på energiressourcer.
Energieffektivitet er et af flere nyttige 
instrumenter til at håndtere disse 
udfordringer, da den er velegnet til at 
bryde forbindelsen mellem økonomisk 
vækst og stigende energiefterspørgsel. Et 
skifte til en mere energieffektiv økonomi 
skulle også fremskynde udbredelsen af 
innovative teknologiske løsninger uden 
samtidig at foretrække enkelte 
producenter eller udbydere og skulle
forbedre industriens konkurrenceevne i 
Unionen, hvilket vil fremme økonomisk 
vækst og skabe job af høj kvalitet i flere 
sektorer med tilknytning til 
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energieffektivitet.

Or. de

Ændringsforslag 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Den Europæiske Union står over for 
hidtil usete udfordringer som følge af øget 
afhængighed af importeret energi og 
knappe energiressourcer samt behovet for 
at begrænse klimaændringerne og 
overvinde den økonomiske krise. 
Energieffektivitet er en effektiv måde at 
håndtere disse udfordringer på. Den 
forbedrer Unionens forsyningssikkerhed 
ved at reducere det primærenergiforbrug og 
reducere energiimporten. Det hjælper med 
at reducere drivhusgasemissioner på 
omkostningseffektiv vis og afhjælper 
dermed klimaforandringer. Det er et vigtigt 
instrument til at holde energipriserne på 
et overkommeligt niveau for alle 
forbrugere og til bekæmpelse af 
energifattigdom. 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.

Or. en

Ændringsforslag 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 126
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ved opnåelsen af disse mål skal der 
tages hensyn til Unionens internationale 
konkurrenceevne. Effektivitet i 
forbindelse med gennemførelsen er en 
absolut nødvendighed. De bureaukratiske 
byrder for det offentlige og det private 
erhvervsliv skal begrænses til et 
minimum. Særligt i tider med anspændte 
offentlige budgetter skal omkostningerne 
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være til at bære på lang sigt. En 
afindustrialisering af Unionen skal 
forhindres, om nødvendigt ved beskatning 
af import fra tredjelande, hvis 
virksomheder ikke er underlagt 
tilstrækkelige krav om energibesparelser 
og energieffektivitet. Dette direktivs 
bestemmelser må ikke føre til en stigende 
energifattigdom i Unionens befolkning.

Or. de

Begrundelse

De mål, der tilstræbes med dette direktiv, kan i sidste ende kun nås, hvis EU's internationale 
konkurrenceevne bevares, og startomkostningerne - herunder også bureaukratiske byrder -
for stater, erhvervsliv og borgere fortsat er til at overkomme.

Ændringsforslag 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020.

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020
eller en forbedring af Unionens 
energiintensitet til 104 t olieækvivalenter 
per million euro bruttonationalprodukt 
angivet i 2005-priser. Dette direktiv 
repræsenterer i kombination med en 
række eksisterende lovgivningsmæssige 
foranstaltninger (såsom 
emissionshandelsordningen, direktivet om 
vedvarende energi, direktivet om 
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miljøvenligt design osv.) et vigtigt 
instrument til opnåelse af målet.

Or. en

Ændringsforslag 128
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020.

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. En
reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 svarer til en absolut reduktion af 
primærenergiforbruget på 368 Mtoe i 
2020, eller at der skal nås en 
energiintensitet på 104 toe pr. mio. euro i 
BNP, hvilket igen vil udgøre en stigning i 
energieffektiviteten på 37 %.

Or. de

Ændringsforslag 129
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
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målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020.

den maksimale målsætning om at reducere 
Unionens primærenergiforbrug med 20 % 
senest i 2020 i forhold til prognoserne. 
Dette kan betyde en gennemsnitlig
reduktion af hele Unionens 
primærenergiforbrug med 368 Mtoe i 
2020, men det er nødvendigt at tage 
hensyn til det differentierede 
enhedsforbrug i medlemsstaterne; 
medlemsstaternes differentierede 
energimix er ligeledes vigtigt.

Or. pl

Begrundelse

Behovet for at reducere energiforbruget i EU med 20 % må ikke betyde en proportional 
reduktion af denne størrelse i alle medlemsstater - i nogle kan tallet være højere, og i andre 
lavere.

Ændringsforslag 130
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 20201.

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for 
sammen med andre foranstaltninger 
(herunder ETS, øget brug af vedvarende 
energiformer, økodesign) at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020. 
Dette mål bør være tilpasset den 
økonomiske udvikling.1

______________ ______________
1Prognoser udarbejdet i 2007 viste et 1Prognoser udarbejdet i 2007 viste et 
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primært energiforbrug i 2020 på 1842 
Mtoe. En reduktion på 20 % giver 1474 
Mtoe i 2020, dvs. en reduktion på 368 
Mtoe i forhold til prognoserne.

primært energiforbrug i 2020 på 1842 
Mtoe. En reduktion på 20 % giver 1474 
Mtoe i 2020, dvs. en reduktion på 368 
Mtoe i forhold til prognoserne. Dette ville 
svare til et mål for energiintensiteten på 
104 Mtoe primærenergi/mio. euro.

Or. de

Ændringsforslag 131
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020.

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Selv om 
Rådet så bort fra at beslutte at fastlægge 
et absolut og bindende mål, ville dette
udgøre en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020.

Or. de

Ændringsforslag 132
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 

(2) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 8. og 9. marts 
2007 understregede nødvendigheden af at 
øge energieffektiviteten i Unionen for at nå 
målsætningen om at reducere Unionens 
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primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020.

primærenergiforbrug med 20 % senest i 
2020 i forhold til prognoserne. Dette udgør 
en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 20201

og et samlet primærenergiforbrug i 
Unionen på 1474 Mtoe i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 133
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Til beregning af besparelserne inden 
for energieffektiviteten understreges det, 
at EU's 20 %-mål, som forventes at svare 
til energibesparelser på 368 mio. 
t olieækvivalenter, også kan angives som 
en energiintensitet på 104 toe per million 
euro BNP (€2005) i 2020. Dette kan
opdeles som følger: 139 toe forbrugt i 
industrien per million euro værdi, der 
skabes af industrien i 2020 (sammenlignet 
med 160 i 2009), og 269 Mtoe 
energibesparelser i de resterende sektorer.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne er givet af Kommissionen.

Ændringsforslag 134
Daniel Caspary

Forslag til forordning
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Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a). Der henviser til, at dette svarer til en 
effektivitetsstigning i 
energiproduktiviteten på 37 % i forhold til 
2005.

Or. de

Ændringsforslag 135
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 17. juni 2010 
bekræftede, at energibesparelser er et af de 
primære mål i Unionens nye strategi for 
jobskabelse og intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst (Europa 2020-strategien). 
Denne proces og gennemførelsen af dette 
mål på nationalt plan kræver, at 
medlemsstaterne fastsætter nationale mål i 
tæt dialog med Kommissionen og angiver i 
deres nationale reformprogrammer, 
hvordan de agter at nå disse mål.

(3) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 17. juni 2010 
bekræftede, at energibesparelser er et af de 
primære mål i Unionens nye strategi for 
jobskabelse og intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst (Europa 2020-strategien). 
Denne proces og gennemførelsen af dette 
mål på nationalt plan kræver, at 
medlemsstaterne fastsætter nationale mål i 
tæt dialog med Kommissionen og angiver i 
deres nationale reformprogrammer, 
hvordan de agter at nå disse mål.
Kommissionen skal i den forbindelse 
sørge for, at der ved gennemførelsen af 
målene opnås en tilnærmelse af 
energieffektiviteten i EU's medlemsstater, 
og at enkelte medlemsstater ikke går 
foran alene, så forskellene inden for 
Unionen på den måde øges.

Or. de

Ændringsforslag 136
Adam Gierek
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 17. juni 2010 
bekræftede, at energibesparelser er et af de 
primære mål i Unionens nye strategi for 
jobskabelse og intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst (Europa 2020-strategien). 
Denne proces og gennemførelsen af dette 
mål på nationalt plan kræver, at 
medlemsstaterne fastsætter nationale mål i 
tæt dialog med Kommissionen og angiver i 
deres nationale reformprogrammer, 
hvordan de agter at nå disse mål.

(3) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 17. juni 2010 
bekræftede, at målet om en virkelig 
energieffektivitet for enhederne, f.eks. per 
capita, er et af de primære mål i Unionens 
nye strategi for jobskabelse og intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst (Europa 
2020-strategien), der er baseret på 
innovation. Denne proces og 
gennemførelsen af dette mål på nationalt 
plan kræver, at medlemsstaterne fastsætter 
nationale sektormål i tæt dialog med 
Kommissionen og angiver i deres nationale 
reformprogrammer, hvordan de agter at nå 
disse mål.

Or. pl

Begrundelse

En vedvarende effektivitetsstigning kan kun opnås, hvis der indføres innovative teknologier. 
Det kan ikke opnås ved hjælp af en mekanisk begrænsning af energiforbruget.

Ændringsforslag 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Energieffektivitetsmålene nås bedst 
ved at involvere så mange parter som 
muligt, både offentlige og private. Dette 
medfører en løftestangseffekt, skaber job 
og bidrager til en grønnere vækst på vej 
mod skabelsen af et konkurrencedygtigt 
og bæredygtigt Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens meddelelse om energi 
2020 angiver energieffektivitet som en 
hjørnesten i Unionens energistrategi for 
2020 og understreger behovet for en ny 
energieffektivitetsstrategi, der gør det 
muligt for alle medlemsstaterne at afkoble 
energiforbruget fra den økonomiske vækst.

Kommissionens meddelelse om energi 
2020 angiver energieffektivitet som en af 
prioriteterne i Unionens energistrategi for 
2020 og understreger behovet for en ny 
energieffektivitetsstrategi, der gør det 
muligt for alle medlemsstaterne at afkoble 
energiforbruget fra den økonomiske vækst.

Or. de

Ændringsforslag 139
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 15. december 2010 om 
handlingsplanen om energieffektivitet 
Kommissionen til i sin reviderede 
handlingsplan for energieffektivitet at 
inkludere tiltag til at sikre, at den 
formodede mangel med hensyn til at nå
Unionens overordnede 
energieffektivitetsmål i 2020 kan 
indhentes. Nyere data og viden 
dokumenterer, at der mangler betydeligt 
mindre, end det blev antaget midt i 2011.

Or. de



AM\882686DA.doc 15/101 PE475.873v01-00

DA

Ændringsforslag 140
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 15. december 2010 om 
handlingsplanen om energieffektivitet 
Kommissionen til i sin reviderede 
handlingsplan for energieffektivitet at 
inkludere tiltag til at sikre opnåelsen af 
Unionens overordnede 
energieffektivitetsmål i 2020; der mangler 
på nuværende tidspunkt ca. 204 Mtoe ud 
af de besparelser på 368 Mtoe, som er 
målet.

Or. de

Ændringsforslag 141
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 142
Ioan Enciu
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Et af flagskibsinitiativerne i Europa 
2020-strategien er "Et ressourceeffektivt 
Europa", som Kommissionen vedtog den 
26. januar 2011. Deri peges der på 
energieffektivitet som et vigtigt element i 
at sikre bæredygtig anvendelse af 
energiressourcerne.

(6) Et af flagskibsinitiativerne i Europa 
2020-strategien er "Et ressourceeffektivt 
Europa", som Kommissionen vedtog den 
26. januar 2011. Deri peges der på 
energieffektivitet som et vigtigt element i 
at sikre bæredygtig anvendelse af 
energiressourcerne og i at sikre EU's 
konkurrenceevne.

Or. ro

Ændringsforslag 143
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Et af flagskibsinitiativerne i Europa 
2020-strategien er "Et ressourceeffektivt 
Europa", som Kommissionen vedtog den 
26. januar 2011. Deri peges der på 
energieffektivitet som et vigtigt element i 
at sikre bæredygtig anvendelse af 
energiressourcerne.

(6) Et af flagskibsinitiativerne i Europa 
2020-strategien er "Et ressourceeffektivt 
Europa", som Kommissionen vedtog den 
26. januar 2011. Deri peges der på 
energieffektivitet som et vigtigt element i 
at sikre bæredygtig anvendelse af 
energiressourcer og andre ressourcer.

Or. de

Ændringsforslag 144
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formandskabets konklusioner fra Det (7) Formandskabets konklusioner fra Det 
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Europæiske Råds møde den 4. februar 
2011 erkendte, at Unionens mål for 
energieffektivitet ikke er på rette spor, og 
at en målrettet indsats er påkrævet for at 
udnytte det betydelige potentiale for større 
energibesparelser i bygninger, transport, 
produkter og processer.

Europæiske Råds møde den 4. februar 
2011 erkendte, at Unionens mål for 
energieffektivitet ikke er på rette spor, og 
at en målrettet indsats er påkrævet for at 
udnytte det betydelige potentiale for større 
energibesparelser i bygninger, transport, 
lavenergiprodukter og teknologiske
processer via en mere effektiv udnyttelse 
af ressourcerne på disse områder samt 
takket være effektive 
konverteringsprocesseer på 
energiområdet.

Or. pl

Begrundelse

En vedvarende effektivitetsstigning kan kun opnås, hvis der indføres innovative teknologier. 
Det kan ikke opnås ved hjælp af en mekanisk begrænsning af energiforbruget.

Ændringsforslag 145
Giles Chichester

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 4. februar 
2011 erkendte, at Unionens mål for 
energieffektivitet ikke er på rette spor, og 
at en målrettet indsats er påkrævet for at 
udnytte det betydelige potentiale for større 
energibesparelser i bygninger, transport, 
produkter og processer.

(7) Formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde den 4. februar 
2011 erkendte, at Unionens mål for 
energieffektivitet ikke er på rette spor, og 
at en målrettet indsats er påkrævet for at 
udnytte det betydelige potentiale for større 
energieffektivitetsgevinster i bygninger, 
transport, produkter og processer.

(Dette ændringsforslag finder anvendelse 
på hele teksten ved henvisning til 
"energibesparelser". Hvis det vedtages, 
skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en
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Ændringsforslag 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den 8. marts 2011 vedtog 
Kommissionen "Energieffektivitetsplan 
2011". Den bekræftede, at Unionen ikke er 
på rette kurs for at opnå sit mål for 
energieffektivitet. For at afhjælpe dette er 
der præciseret en række 
energieffektivitetspolitikker og 
-foranstaltninger, som dækker hele 
energikæden, herunder energiproduktion, 
-transmission og -distribution; den 
offentlige sektors ledende rolle inden for 
energieffektivitet; bygninger og apparater; 
industri; behovet for at give slutkunderne 
mulighed for selv at styre deres 
energiforbrug. Energieffektivitet i 
transportsektoren blev behandlet parallelt 
i hvidbogen om transport, der blev 
vedtaget den 28. marts 2011. Især initiativ 
nr. 26 i hvidbogen kræver passende 
standarder for CO2-emissioner fra 
køretøjer inden for alle transportformer, 
eventuelt suppleret med krav om 
energieffektivitet for at løse problemer 
med alle typer af fremdrivningssystemer.

(8) Den 8. marts 2011 vedtog 
Kommissionen "Energieffektivitetsplan 
2011". Den bekræftede, at Unionen ikke er 
på rette kurs for at opnå sit mål for 
energieffektivitet. For at afhjælpe dette er 
der præciseret en række 
energieffektivitetspolitikker og 
-foranstaltninger, som dækker hele 
energikæden, herunder energiproduktion, 
-transmission og -distribution; den 
offentlige sektors ledende rolle inden for 
energieffektivitet; bygninger og apparater; 
industri; behovet for at give slutkunderne 
mulighed for selv at styre deres 
energiforbrug. Den anførte, at 
Kommissionen i 2013 fremlægger en 
vurdering af de resultater, der er opnået, 
og hvorvidt programmerne i fællesskab 
når det europæiske 20 %-mål, og at 
Kommissionen foreslår juridisk bindende 
nationale mål for 2020, hvis 
gennemgangen viser, at det overordnede 
EU-mål sandsynligvis ikke nås.

Or. en

Ændringsforslag 147
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den 8. marts 2011 vedtog 
Kommissionen "Energieffektivitetsplan 
2011". Den bekræftede, at Unionen ikke er 

(8) Den 8. marts 2011 vedtog 
Kommissionen "Energieffektivitetsplan 
2011". Den bekræftede, at Unionen ikke er 



AM\882686DA.doc 19/101 PE475.873v01-00

DA

på rette kurs for at opnå sit mål for 
energieffektivitet. For at afhjælpe dette er 
der præciseret en række 
energieffektivitetspolitikker og 
-foranstaltninger, som dækker hele 
energikæden, herunder energiproduktion, 
-transmission og -distribution; den 
offentlige sektors ledende rolle inden for 
energieffektivitet; bygninger og apparater; 
industri; behovet for at give slutkunderne 
mulighed for selv at styre deres 
energiforbrug. Energieffektivitet i 
transportsektoren blev behandlet parallelt i 
hvidbogen om transport, der blev vedtaget 
den 28. marts 2011. Især initiativ nr. 26 i 
hvidbogen kræver passende standarder 
for CO2-emissioner fra køretøjer inden for 
alle transportformer, eventuelt suppleret 
med krav om energieffektivitet for at løse 
problemer med alle typer af 
fremdrivningssystemer.

på rette kurs for at opnå sit mål for 
energieffektivitet. For at afhjælpe dette er 
der præciseret en række 
energieffektivitetspolitikker og 
-foranstaltninger, som dækker hele 
energikæden, herunder energiproduktion, 
-transmission og -distribution; den 
offentlige sektors ledende rolle inden for 
energieffektivitet; bygninger og apparater; 
industri; behovet for at give slutkunderne 
mulighed for selv at styre deres 
energiforbrug. Energieffektivitet i 
transportsektoren blev behandlet parallelt i 
hvidbogen om transport, der blev vedtaget 
den 28. marts 2011.

Or. de

Ændringsforslag 148
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den 8. marts 2011 vedtog 
Kommissionen ligeledes køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, der ud fra 
dette perspektiv afdækkede behovet for 
mere fokus på energieffektivitet.

(9) Den 8. marts 2011 vedtog 
Kommissionen ligeledes køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, der ud fra 
dette perspektiv afdækkede behovet for 
mere fokus på en virkelig 
energieffektivitet, der fremmer 
reduktionen af primærenergiforbruget.

Or. pl

Begrundelse

Lavemissionsøkonomien skal opnås ved hjælp af virkelig energieffektivitet frem for 
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administrativt pålagte nedskæringer af CO2-udledningskvoterne.

Ændringsforslag 149
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den 22. juni 2011 viste 
Kommissionens konsekvensanalyse24, 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 forskellige 
forhold.

Or. en

Ændringsforslag 150
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Kommissionen har desuden ofte 
understreget, at det er nødvendigt, at også 
en adfærdsændring hos forbrugerne ved 
konstant livskvalitet bidrager væsentligt til 
energibesparelser, hvis målet på 20 % skal 
nås.1
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__________________

1 Kommissionens meddelelse af 19. 
oktober 2006: "Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af 
potentialet" KOM(2006) 545

Or. de

Ændringsforslag 151
Herbert Reul

Forslag til forordning
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 på sin plads at 
opdatere Unionens retlige ramme for 
energieffektivitet med et direktiv, der 
forfølger den overordnede målsætning om 
at skære 20 % af Unionens 
primærenergiforbrug eller foretage en 
tilsvarende forøgelse af 
energiproduktiviteten inden 2020. Til 
dette formål bør der fastlægges en fælles 
ramme til fremme af 
energispareforanstaltninger, en fælles 
metode til beregning af besparelser samt 
kontrolmekanismer for at gennemføre 
nogle af de forslag, der indgår i 
energieffektivitetsplanen 2011, og opnå de 
betydelige urealiserede energibesparende 
potentialer, der er identificeret. Endvidere 
bør direktivet over for medlemsstaterne 
pege på instrumenter, med hvilke der kan 
opnås energibesparelser.

Or. de

Ændringsforslag 152
Marita Ulvskog
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Forslag til forordning
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 
at udarbejde supplerende 
energibesparelsesmål 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 153
Adam Gierek

Forslag til forordning
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 

(10) På den baggrund er det nødvendigt at 
opdatere Unionens retlige ramme for 
energieffektivitet med et direktiv, der 
forfølger den overordnede målsætning for 
20 % energieffektivitet, der skal føre til en 
maksimal reduktion 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 
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opnå de betydelige urealiserede 
energibesparende potentialer, der er 
identificeret.

indgår i energieffektivitetsplanen 2011, og 
opnå de betydelige urealiserede 
energibesparende potentialer, der er 
identificeret.

Or. pl

Begrundelse

En forbedring i sektorerne på endog mere end 20 % medfører ikke altid bruttobesparelser på 
20 % i medlemslandene. Det er derfor mere passende at fastslå, at dette skal føre til en 
maksimal energireduktion.

Ændringsforslag 154
Markus Pieper

Forslag til forordning
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 om 
at støtte målet om en besparelse på 20 % 
af Unionens primærenergiforbrug i 2020
samt foretage yderligere forbedringer af 
energieffektiviteten efter 2020. Til dette 
formål bør der udarbejdes 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. de

Ændringsforslag 155
Herbert Reul
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, 
bl.a. ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at 
der opnås elproduktion med nuludledning 
i 2050.

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav i 
tilslutning til den vurdering, der er 
foretaget. 

Or. de

Begrundelse

Elsektoren er allerede omfattet af emissionshandelen, som skærpes betydeligt fra 1. januar 
2013. Det skal afvises at fordoble instrumenterne for den samme sektor, især da det kan 
medføre uønskede vekselvirkninger.

Ændringsforslag 156
Robert Goebbels

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, 
bl.a. ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at 
der opnås elproduktion med nuludledning 
i 2050.

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. 

Or. de

Begrundelse

Unionen bør koncentrere sig om at nå sine mål i 2020 og højst have mål i det efterfølgende 
årti for øje. Det er demagogisk vrøvl at tale om mål frem til 2050. Ingen er i stand til at 
forudsige den teknologiske og politiske udvikling frem til 2050.

Ændringsforslag 157
Ivo Belet

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, bl.a. 
ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at der 
opnås elproduktion med nuludledning i 
2050.

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, ikke 
kun ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at der 
opnås elproduktion med nuludledning i 
2050, men også ved at støtte 
kraftvarmeproduktion som et alternativ 
med lavt kulstofindhold til små og 
mellemstore virksomheder og store 
industrier.

Or. en

Ændringsforslag 158
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
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medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, bl.a. 
ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at der 
opnås elproduktion med nuludledning i 
2050.

medlemsstater, afhængig af deres 
energimix, hen imod målet om at sikre den 
maksimale erklærede reduktion af
energiforbruget inden 2020 i forhold til 
prognoserne. Det fastslås også, at 
Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, bl.a. 
ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren.

Or. pl

Begrundelse

Medlemslandene har forskellige udviklingsbehov og forskellige muligheder for at reducere 
emissionerne i 2050.

Ændringsforslag 159
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 

(11) Beslutningen om indsatsfordeling (nr. 
406/2009/EF) kræver, at Kommissionen 
inden 2012 vurderer og aflægger rapport 
om fremskridtene i Fællesskabet og dets 
medlemsstater hen imod målet om at 
reducere energiforbruget med 20 % inden 
2020 i forhold til prognoserne. Det fastslås 
også, at Kommissionen for at hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde 
Fællesskabets forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne skal forelægge 
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forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, bl.a. 
ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at der 
opnås elproduktion med nuludledning i 
2050.

forslag til mere gennemgribende eller nye 
foranstaltninger til at fremskynde 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
den 31. december 2012. Nærværende 
direktiv er resultatet af dette krav. Det 
bidrager også til, at målene i køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 opfyldes, bl.a. 
ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser fra energisektoren, og at der 
opnås elproduktion samt varme- og 
kuldeproduktion med nuludledning i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 160
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der skal anvendes en integreret 
tilgang for at udnytte alt eksisterende 
potentiale for energibesparelser, herunder 
besparelser i energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne. Samtidig skal 
bestemmelserne i direktiv 2004/8/EF om 
fremme af kraftvarmeproduktion på 
grundlag af en efterspørgsel efter 
nyttevarme på det indre energimarked25

og direktiv 2006/32/EF om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
om energitjenester26 styrkes.

(12) Der skal anvendes en integreret 
tilgang for at udnytte alt eksisterende 
potentiale for energibesparelser, herunder 
besparelser i energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne, idet der tages 
hensyn til lokale forhold.

Or. de

Begrundelse

Nærhedsprincippet skal respekteres for at leve op til EU's mangfoldighed.
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Ændringsforslag 161
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der skal anvendes en integreret 
tilgang for at udnytte alt eksisterende 
potentiale for energibesparelser, herunder 
besparelser i energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne. Samtidig skal 
bestemmelserne i direktiv 2004/8/EF om 
fremme af kraftvarmeproduktion på 
grundlag af en efterspørgsel efter 
nyttevarme på det indre energimarked og 
direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester 
styrkes.

(12) Der skal anvendes en integreret 
tilgang for at udnytte alt eksisterende 
potentiale for energieffektivitet, herunder 
besparelser i energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne. Samtidig skal 
bestemmelserne i direktiv 2004/8/EF om 
fremme af kraftvarmeproduktion på 
grundlag af en efterspørgsel efter 
nyttevarme på det indre energimarked og 
direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester 
styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "Kommissionens meddelelse om 
"prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet for 2020 og 
derefter – en plan for et integreret 
europæisk energinet" understreger 
behovet for at bringe EU's 
kraftværkskapacitet i overensstemmelse 
med de mange anvendelser og 
teknologier, der er baseret på elektricitet 
som en energikilde, samt at fastholde 
systemets sikkerhed.
Efterspørgselsrelaterede ressourcer, 
anvendelser og teknologier har potentiale 
til at føre til massive kulstofreduktioner 
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og integrere vedvarende energikilder i 
energinet. Medlemsstaterne skal derfor 
opfordre til deltagelse af de 
efterspørgselsrelaterede ressourcer, 
anvendelser og teknologier, herunder 
reaktion på efterspørgsel, på
energimarkederne."

Or. en

Ændringsforslag 163
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionens meddelelse om 
"prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet for 2020 og 
derefter – en plan for et integreret 
europæisk energinet" understreger 
behovet for at bringe EU's 
kraftværkskapacitet i overensstemmelse 
med de mange anvendelser og 
teknologier, der er baseret på elektricitet 
som en energikilde, samt at fastholde 
systemets sikkerhed. 
Efterspørgselsrelaterede ressourcer, 
anvendelser og teknologier har potentiale 
til at føre til massive kulstofreduktioner 
og integrere vedvarende energikilder i 
energinet. Medlemsstaterne skal derfor 
opfordre til deltagelse af de 
efterspørgselsrelaterede ressourcer, 
anvendelser og teknologier, herunder 
reaktion på efterspørgsel, på 
energimarkederne.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal fremhæve den vigtige deltagelse af de efterspørgselsrelaterede ressourcer, 
anvendelser og teknologier på energimarkederne med henblik på at nå 20 %-
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energibesparelsesmålet og integrere den stadig større andel af vedvarende energi i nettet.

Ændringsforslag 164
Claude Turmes

Forslag til forordning
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 
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 

udgår
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tidligere trufne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Idet medlemsstaterne i henhold til de nationale EU 2020-reformprogrammer (april 2011) 
allerede har fremlagt deres pågældende 2020-mål for energiforbrug for Kommissionen, er 
der et klart grundlag for straks at fastsætte de pågældende mål på medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag 165
Herbert Reul

Forslag til forordning
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 
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 

(13) Målet for primærenergibesparelser 
eller alternativt målet for energiintensitet 
skal nås på lokalt plan. Af helt afgørende 
betydning er derfor lokale, regionale og 
nationale foranstaltninger til fremme af 
energibesparelser. Kommissionen bør 
overvåge, at der opstår en konkurrence på 
instrumenter, og gennem en analyse af de 
forskellige instrumenter under 
hensyntagen til de lokale forhold 
udarbejde en oversigt over de mest 
effektive instrumenter og deres 
omkostninger. På basis af denne oversigt 
bør Kommissionen kunne give 
anbefalinger til medlemsstaterne og 
kommunerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne pålægge sig selv 
nationale mål, som også kan omsættes til 
forvaltninger på et lavere niveau. Det bør 
være op til dem at beslutte, om disse mål 
skal være bindende eller vejledende på 
deres eget område. Hvis Kommissionens 
evaluering af de nationale rapporter viser, 
at det er usandsynligt at nå det samlede 
EU-mål, bør Kommissionen sammen med 
medlemsstaterne udarbejde løsninger, der 
hver gang er tilpasset til den konkrete 
situation, og med hvilke både det nationale 
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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.

mål og Unionens mål stadig kan nås.

Or. de

Ændringsforslag 166
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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 
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 

(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. Ved at fastlægge 
obligatoriske nationale 
energibesparelsesmål baseret på en 
mekanisme til fordeling af byrden mellem 
medlemsstaterne kan EU sikre 
opfyldelsen af det energibesparelsesmål, 
der gælder for hele EU, og som er 
afgørende for klimapolitik, 
konkurrenceevne, for at få en bæredygtig 
økonomi og jobskabelse. I mellemtiden vil 
sådan en tilgang have den fordel, at den 
vil give medlemsstaterne mulighed for at 
skræddersy deres 
energieffektivitetsfremmende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nationale forhold og prioriteter.
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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.

Or. en

Ændringsforslag 167
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
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 
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 

(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. De fremtidige 
udviklinger i energipriserne vil virke som 
incitament for folk til at reducere deres 
energiforbrug. De reelle 
energieffektivitetsgevinster kan derfor 
primært opnås ved at fremme mere 
effektiv fælles infrastruktur i bygninger, 
varmesystemer og transportsektoren, hvor 
beslutningerne om at forbedre 
energiforbruget ellers ligger uden for 
personernes eller virksomhedernes 
kontrol og indflydelse.
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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.

Or. en

Ændringsforslag 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Forslag til forordning
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 
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 

(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, 
på grundlag af klare og retsgyldige 
nationale mål, 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 aftale nationale mål, ordninger og 
programmer for energieffektivitet med 
udgangspunkt i en klar 
byrdefordelingsaftale. Kommissionen bør 
nøje overvåge og om nødvendigt styrke en 
reel gennemførelse af de nationale 
energieffektivitetsprogrammer på baggrund 
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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.

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 retligt bindende
nationale mål for 2020, idet der tages 
hensyn til de enkelte medlemsstaters 
udgangspunkt, økonomiske resultater og 
tidligere trufne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Forslag til forordning
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 
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 

(13) Det ville have været at foretrække, 
hvis målet om en 
energieffektivitetsreduktion på 20 % var 
opnået som et resultat af den samlede 
gennemførelse af specifikke nationale og 
europæiske foranstaltninger til fremme af 
energieffektiviteten inden for forskellige 
områder. Idet denne fremgangsmåde ikke 
er igangsat, er det dog nødvendigt at 
styrke den politiske ramme ved at tilføje et 
system af bindende mål. I den første fase 
bør Kommissionen gennem diskussioner 
med medlemsstaterne derfor opstille 
nationale mål, ordninger og programmer 
for energieffektivitet, som har til formål 
effektivt at sikre, at det overordnede EU-
energieffektivitetsmål på 20 % inden 2020 
nås eller overgås, samt et forløb til 
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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.

opnåelse af disse bindende nationale mål 
inden 2020, idet der tages hensyn til de 
enkelte medlemsstaters udgangspunkt, 
økonomiske resultater og tidligere trufne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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 
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 

(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 
fremgangsmåde ikke lykkes, vil det dog 
være nødvendigt at styrke den politiske 
ramme ved at tilføje et system af bindende 
mål. Medlemsstaterne har haft rigeligt
med tid til at forfølge det overordnede 
2020-mål, og Kommissionen gennemfører 
i 2013 en revision af, hvorvidt de 
nationale mål skal være bindende eller 
vejledende på deres eget område. I anden 
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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.

fase skal Kommissionen vurdere disse mål 
og den individuelle indsats i hver enkelt 
medlemsstat og sammenholde dem med 
data om fremskridt. I henhold hertil skal 
Kommissionen 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.

Or. en

Begrundelse

Den 4. februar 2011 udtalte Det Europæiske Råd, at Rådet vil gennemgå gennemførelsen af 
EU's energieffektivitetsmål inden 2013 og om nødvendigt overveje yderligere 
foranstaltninger. Fristen den 30. juni 2014 falder sammen med afslutningen af 
Kommissionens mandat og medfører sandsynligvis en forsinkelse af alle nye foranstaltninger 
på 6-12 måneder.

Ændringsforslag 171
Markus Pieper

Forslag til forordning
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 

(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 
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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.

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, andelen af 
energiintensiv industri og tidligere trufne 
foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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 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 yderligere tiltag for 
2020, idet der tages hensyn til de enkelte 
medlemsstaters udgangspunkt, økonomiske 
resultater og tidligere trufne 
foranstaltninger.

Or. fi

Ændringsforslag 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Forslag til forordning
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Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Efterfølgende skal disse nationale 
mål og fremskridtet for de individuelle 
forløb i medlemsstaterne evalueres af 
Kommissionen for at sikre, at Unionens 
overordnede mål er på rette spor, og at 
den individuelle indsats er tilstrækkelig til 
at kunne nå det fælles mål.
Kommissionen bør derfor nøje overvåge 
gennemførelsen af de nationale 
energieffektivitetsprogrammer på 
baggrund af de reviderede 
lovgivningsmæssige rammer og Europa 
2020-processen. Hvis evalueringen viser, 
at en medlemsstat ikke følger det aftalte 
spor, og at det er usandsynligt, at det 
overordnede EU-mål nås, bør 
Kommissionen kræve, at medlemsstaten 
træffer passende og rimelige 
foranstaltninger til at kunne komme på 
rette spor igen inden for en rimelig frist.

Or. en

Ændringsforslag 174
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Prissignaler er afgørende for at øge 
energieffektiviteten, og anvendelsen af 
økonomiske instrumenter er den mest 
omkostningseffektive måde at fremme 
energibesparelser på.

Or. en
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Ændringsforslag 175
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De samlede offentlige udgifter svarer 
til 19 % af Unionens 
bruttonationalprodukt. Af samme grund 
udgør den offentlige sektor en vigtig 
drivkraft, der kan stimulere markedet i 
retning af mere effektive produkter, 
bygninger og tjenesteydelser, og udløse 
adfærdsmæssige ændringer hos borgerne 
og virksomhederne med hensyn til 
energiforbrug. Desuden kan faldende 
energiforbrug som følge af 
energieffektiviseringsforanstaltninger 
frigøre offentlige ressourcer til andre 
formål. Offentlige organer på nationalt, 
regionalt og lokalt plan bør danne 
eksempel med hensyn til energieffektivitet.

(14) De samlede offentlige udgifter svarer 
til 19 % af Unionens 
bruttonationalprodukt. Af samme grund 
udgør den offentlige sektor en vigtig 
drivkraft, der kan stimulere markedet i 
retning af mere effektive produkter, 
bygninger og tjenesteydelser, og udløse 
adfærdsmæssige ændringer hos borgerne 
og virksomhederne med hensyn til 
energiforbrug. Desuden kan faldende 
energiforbrug som følge af 
energieffektiviseringsforanstaltninger 
frigøre offentlige ressourcer til andre 
formål. Offentlige organer på nationalt, 
regionalt og lokalt plan bør danne 
eksempel med hensyn til energieffektivitet.
For at de kan opfylde denne rolle, skal de 
have en større mulighed for skøn 
vedrørende de konkrete foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 176
Herbert Reul

Forslag til forordning
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 

(15) Energirenoveringsprocenten for 
bygninger skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Bygninger, der ejes af 
offentlige organer, udgør i en del 
medlemsstater en betydelig del af 
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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 ydeevne1. 
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.

bygningsmassen og er meget synlige i det 
offentlige liv. Derfor bør medlemsstaterne 
fremlægge programmer og fastlægge 
instrumenter, med hvilke 
renoveringsprocenten kan øges mærkbart. 
Der skal fokuseres på bygninger, som har 
det højeste energibesparelsespotentiale. I 
den forbindelse kan støttemidler og andre 
incitamenter gradueres sådan, at 
energirenoveringer, som medfører en 
sænkning af energiforbruget på over 50 
%, prioriteres højest. Energirenoveringer, 
som ikke fører til en besparelse på mindst 
15 % i forhold til det oprindelige 
energiforbrug, bør derimod ikke modtage 
støtte.

Or. de

Begrundelse

Incitamentsprogrammer har i talrige medlemsstater vist sig særdeles vellykkede til at give 
stødet til eksempelvis renoveringer. De kunne desuden være tilgængelige for alle, altså også 
for fysiske personer. Der bør i den forbindelse primært støttes foranstaltninger, som muliggør 
store energibesparelser.

Ændringsforslag 177
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Renoveringsprocenten for bygninger (15) Renoveringsprocenten for bygninger 

                                               
1 EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13.



PE475.873v01-00 44/101 AM\882686DA.doc

DA

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 ydeevne1. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 178
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
bør øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
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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 ydeevne27. 
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.

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 tilrådeligt i stigende grad at 
renovere bygninger, der ejes af offentlige 
organer, til en højere energimæssig
ydeevne.

Or. de

Ændringsforslag 179
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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, 

(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. En 
betydelig del af medlemsstaternes 
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udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget synlig i det offentlige liv. Det 
er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
en bestemt andel af alle bygninger, der 
ejes af offentlige organer, om året 
renoveres til en højere energimæssig 
ydeevne. Denne renoveringsprocent bør 
ikke indskrænke forpligtelserne med 
hensyn til næsten energineutrale bygninger 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 
2010 om bygningers energimæssige 
ydeevne. Forpligtelsen til at renovere 
offentlige bygninger supplerer 
bestemmelserne i direktivet, der kræver, at 
medlemsstaterne, når eksisterende 
bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder, sikrer, at 
bygningernes energimæssige ydeevne 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

nationale energibesparelsesmål skal 
derfor nås gennem foranstaltninger, 
navnlig renovering, i byggesektoren. 
Medlemsstaterne skal derfor være 
forpligtede til at udarbejde 
handlingsplaner med præcisering af 
energibesparelsesmålene for bygninger og 
offentlige bygninger ledsaget af specifikke 
finansielle mekanismer og 
foranstaltninger. Disse foranstaltninger 
bør supplere 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. Disse 
forpligtelser 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.

Or. en

Ændringsforslag 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
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 

(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 hver 
medlemsstat definerer egne 
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ejes af offentlige organer, om året 
renoveres til en højere energimæssig
ydeevne. Denne renoveringsprocent bør 
ikke indskrænke forpligtelserne med 
hensyn til næsten energineutrale bygninger 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 
2010 om bygningers energimæssige 
ydeevne. Forpligtelsen til at renovere
offentlige bygninger supplerer 
bestemmelserne i direktivet, der kræver, at 
medlemsstaterne, når eksisterende 
bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder, sikrer, at 
bygningernes energimæssige ydeevne 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

omkostningseffektive og i øvrigt relevante 
foranstaltninger, som sigter mod 
energibesparelser og effektivisering af 
energiforbruget for 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. 
Energibesparelses- og 
energieffektivitetstiltagene 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. 
Bygningsmaterialerne er også af 
afgørende betydning, da en stadig 
vigtigere 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.

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. Bygningsmaterialer bør også 
nævnes i direktivet.

Ændringsforslag 181
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Medlemsstaterne skal prioritere fokus for
deres indsats på foranstaltninger med den 
mest omkostningseffektive indvirkning på 
energibesparelser, navnlig for at fremme 
fornyelsen af eksisterende bygninger og 
moderniseringen af varme- og 
kuldesystemer. Der bør tages højde for 
prisoverkommeligheden af sådanne 
foranstaltninger for borgerne. 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. 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 182
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Begrundelse

Anvendelsen af energibesparelsespotentialet i de eksisterende bygninger skal ses ud fra en 
langsigtet tilgang og ikke kun i forhold til 2020. En langsigtet tilgang (2050) er afgørende for 
at kunne forene klimamålene med energieffektiviteten.

Ændringsforslag 183
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Bygninger, der ejes af offentlige organer, 
udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget 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 uden at 
kompromittere bygningens 
brandsikkerhed under 
renoveringsarbejdet og ibrugtagningen. 
Disse renoveringer skal gennemføres, idet 
der tages højde for de klimatiske og lokale 
forhold, samt i henhold til indeklimaet, 
tilgængeligheden og andre sundheds- og 
sikkerhedsmæssige krav samt bygningens 
tilsigtede formål. Denne 
renoveringsprocent bør ikke indskrænke 
forpligtelserne med hensyn til næsten 
energineutrale bygninger som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne. 
Forpligtelsen til at renovere offentlige 
bygninger supplerer bestemmelserne i 
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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.

Or. en

Begrundelse

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Ændringsforslag 184
Giles Chichester

Forslag til forordning
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 

(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 kunne sikre dette er det vigtigt, at 
direktivet fastholder en langsigtet tilgang 
og fastsætter køreplaner til drastisk 
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er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
en bestemt andel af alle bygninger, der 
ejes af offentlige organer, om året 
renoveres til en højere energimæssig 
ydeevne. Denne renoveringsprocent bør 
ikke indskrænke forpligtelserne med 
hensyn til næsten energineutrale bygninger 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 
2010 om bygningers energimæssige 
ydeevne. Forpligtelsen til at renovere 
offentlige bygninger supplerer 
bestemmelserne i direktivet, der kræver, at 
medlemsstaterne, når eksisterende 
bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder, sikrer, at 
bygningernes energimæssige ydeevne 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

reduktion af energiforbruget i både 
private og offentlige bygninger inden 
2050. Bygninger, der ejes eller bebos 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 rate for forbedring af 
energiydeevnen for alle bygninger, der 
ejes eller bebos af offentlige organer, og 
som renoveres til en højere energimæssig 
ydeevne. Denne foranstaltning ville kræve 
en øget renoveringsprocent og omfattende 
renoveringer, mens den ikke bør 
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. 
Foranstaltningen letter rent faktisk 
opfyldelsen af 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 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 185
Frédérique Ries

Forslag til forordning
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 

(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 



AM\882686DA.doc 53/101 PE475.873v01-00

DA

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

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. 
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 gennem krav om 
tilstrækkelig ventilation og brug af 
byggematerialer, udstyr og produkter med 
lave emissioner. Hvis 
energieffektiviseringstiltagene vedrører 
offentlige bygninger som f.eks. 
vuggestuer, børnehaver eller skoler, skal 
der foretages en sundhedsrisikovurdering.

Or. en

Begrundelse

Europæerne tilbringer størstedelen af deres tid indendørs. Kvaliteten af den indendørs luft 
har afgørende betydning for deres sundhed og har indvirkning på kroniske sygdomme såsom 
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.
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Ændringsforslag 186
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. Det 
er derfor af den største betydning at 
fokusere på en langsigtet tilgang i forhold 
til på afgørende vis at reducere 
energiforbruget i offentlige og private 
bygninger med omkring 80 % inden 2050 
og at udarbejde køreplaner som en del af 
de nationale planer i henhold til direktiv 
2010/31/EU. 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. 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Dette direktiv bør derfor opfordre 
medlemsstaterne til at opstille
mellemetaper, mens der afventes svar på 
behovet for at renovere alle bygninger 
inden 2050. Bygninger, der ejes og bebos 
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. 
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.

Or. fr
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Ændringsforslag 188
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Optimeringen af bygningselementerne på ad hoc-basis kan være kompromitterende for 
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energieffektiviteten i henhold til en senere ændring eller optimering af andre bygningsdele.
Ved en senere renovering kan det også være nødvendigt at erstatte disse komponenter grundet 
de synergier, der ellers ville gå tabt. Et andet problem er, at det kan være vanskeligt at få en 
god økonomi i forbindelse med en efterfølgende omhyggelig renovering, fordi den optimale 
kontrakt omfatter flere projekter med både overfladisk og dybdegående renovering.

Ændringsforslag 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for større 
energieffektivitet og -besparelser. 
Bygninger, der ejes af offentlige organer, 
udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget synlige i det offentlige liv. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, under nøje 
hensyntagen til de stramme offentlige 
finanser, at fastsætte, at en bestemt andel 
af alle bygninger, der ejes af offentlige 
organer, renoveres til en højere 
energimæssig ydeevne. Denne 
renoveringsprocent bør ikke indskrænke 
forpligtelserne med hensyn til næsten 
energineutrale bygninger som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne. 
Forpligtelsen til at renovere offentlige 
bygninger supplerer bestemmelserne i 
direktivet, der kræver, at medlemsstaterne, 
når eksisterende bygninger gennemgår 
større renoveringsarbejder, sikrer, at 
bygningernes energimæssige ydeevne 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

Or. en
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Ændringsforslag 190
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Bygninger, der ejes af offentlige organer, 
udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget 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. 
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.
Definitionen på "offentlige bygninger" 
omfatter offentlige myndigheders 
kontorer såsom nationale, regionale og 
kommunale regeringer, men omfatter ikke 
offentlige tjenester såsom skoler og 
museer.

Or. en
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Begrundelse

Definitionen på en offentlig bygning skal være præcis, således at unødvendige eller utilsigtede 
retsstridigheder kan undgås.

Ændringsforslag 191
Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 192
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser 
drastisk. 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. 
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.

Or. de

Begrundelse

Mål frem til 2050 er en illusion. Unionen bør koncentrere sig om at nå sine mål i 2020 og 
højst have mål i det efterfølgende årti for øje. Det er demagogisk vrøvl at tale om mål frem til 
2050. Ingen er i stand til at forudsige den teknologiske og politiske udvikling frem til 2050.
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Ændringsforslag 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Bygninger, der ejes af offentlige organer, 
udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget 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. 
Anbefalingen om hvert år at renovere en 
del af de 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.

Or. en
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Ændringsforslag 194
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Næsten 40 % af slutforbruget af 
energi i Europa forbruges i bygninger.
Unionen skal i henhold hertil træffe 
omfattende foranstaltninger, som 
omfatter alle bygninger, navnlig med 
henblik på at nå 2020- og 2050-målene til 
reduktion af drivhusgasemissionerne.
Den offentlige sektor skal fungere som 
eksempel i forhold til bygningsrenovering, 
men medlemsstaterne skal ligeledes have 
en langsigtet tilgang og overholde 
nærhedsprincippet, udarbejde køreplaner 
for renoveringen af offentlige bygninger, 
beboelsesejendomme og private 
bygninger, som ikke har beboelsesformål.

Or. fr

Ændringsforslag 195
Gaston Franco

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer, med henblik 
på at skabe "lavenergibyer og -regioner". 
Dette koncept med "lavenergibyer og -
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integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og informere 
dem tilstrækkeligt om planernes indhold og 
fremskridt med opfyldelsen af målene. 
Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

regioner" tager hensyn til 
energiproblemerne som væsentlig del af 
by- og regionaludviklingen, som er 
forankret i de lokale demokratiske 
lovgivningsprocesser. Konceptet finder 
ikke blot anvendelse på storbyer og større 
byer, men også på mindre byer og 
landsbyer i overvejende landdistrikter. 
Medlemsstaterne skal som forudsætning 
for integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner opfordre de 
lokale myndigheder til at fastsætte 
sådanne lokale udviklingsstrategier med 
udgangspunkt i en dialog med den lokale 
offentlighed og med kommercielle og 
sociale interessenter. Medlemsstaterne bør 
derefter tilskynde kommuner og andre 
offentlige organer til at vedtage integrerede 
og bæredygtige energieffektivitetsplaner 
med klare mål, inddrage lokale 
interessenter og borgerne i udarbejdelsen 
og implementeringen af planerne og 
informere dem tilstrækkeligt om planernes 
indhold og fremskridt med opfyldelsen af 
målene. Sådanne planer kan give 
betydelige energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

Or. fr

Begrundelse

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.
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Ændringsforslag 196
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og informere 
dem tilstrækkeligt om planernes indhold og 
fremskridt med opfyldelsen af målene. 
Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer, med henblik 
på at skabe "lavenergibyer og -regioner". 
Dette koncept med "lavenergibyer og -
regioner" tager hensyn til 
energiproblemerne som væsentlig del af 
by- og regionaludviklingen, som er 
forankret i de lokale demokratiske 
lovgivningsprocesser. Konceptet finder 
ikke blot anvendelse på storbyer og større 
byer, men også på mindre byer og 
landsbyer i overvejende landdistrikter. 
Medlemsstaterne skal som forudsætning 
for integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner opfordre de 
lokale myndigheder til at fastsætte 
sådanne lokale udviklingsstrategier med 
udgangspunkt i en dialog med den lokale 
offentlighed og med kommercielle og 
sociale interessenter. Medlemsstaterne bør 
derefter tilskynde kommuner og andre 
offentlige organer til at vedtage integrerede 
og bæredygtige energieffektivitetsplaner 
med klare mål, inddrage lokale 
interessenter og borgerne i udarbejdelsen 
og implementeringen af planerne og 
informere dem tilstrækkeligt om planernes 
indhold og fremskridt med opfyldelsen af 
målene. Sådanne planer kan give 
betydelige energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
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pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug.

Or. en

Begrundelse

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Ændringsforslag 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og 
informere dem tilstrækkeligt om planernes 
indhold og fremskridt med opfyldelsen af 
målene. Sådanne planer kan give 
betydelige energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør opfordre de lokale 
myndigheder til at fastsætte sådanne 
lokale udviklingsstrategier med 
udgangspunkt i en dialog med den lokale 
offentlighed, kommercielle og sociale 
interessenter, herunder sociale partnere. 
Medlemsstaterne bør derefter tilskynde 
kommuner og andre offentlige organer til 
at vedtage integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage lokale interessenter, herunder 
sociale partnere, og borgerne i 
udarbejdelsen og implementeringen, til at 
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for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

stille uddannelses- og 
undervisningsprogrammer til rådighed for 
arbejdstagerne og iværksætterne for at 
bistå dem med udviklingen af de 
nødvendige færdigheder og informere dem 
og borgerne tilstrækkeligt om planernes 
indhold og fremskridt med opfyldelsen af 
målene. Sådanne planer kan give 
betydelige energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer samt mellem 
sociale partnere bør opmuntres med 
hensyn til de mere innovative erfaringer.

Or. en

Begrundelse

Inddragelse og deltagelse af arbejdstagerne i energieffektivitetsprogrammerne er afgørende 
for deres succes. Det er af afgørende betydning at sikre gennemførelsen, fuldstændig 
arbejdstagerinddragelse gennem social dialog i udarbejdelsen af politikker og udviklingen af 
færdigheder og uddannelsesprogrammer. Direktivet bør derfor omfatte fremme af social 
dialog som et nødvendigt redskab til opnåelse af målene.

Ændringsforslag 198
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer.
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Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og informere 
dem tilstrækkeligt om planernes indhold og 
fremskridt med opfyldelsen af målene. 
Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

Medlemsstaterne bør som en forudsætning 
for lokale integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner tilskynde de 
lokale myndigheder til at fastsætte 
sådanne lokale udviklingsstrategier med 
udgangspunkt i en dialog med lokale 
interessenter og derudover tilskynde
kommuner og andre offentlige organer til 
at vedtage integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage lokale interessenter og borgerne i 
udarbejdelsen og implementeringen af 
planerne og informere dem tilstrækkeligt 
om planernes indhold og fremskridt med 
opfyldelsen af målene. Sådanne planer kan 
give betydelige energibesparelser, især hvis 
de implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

Or. en

Ændringsforslag 199
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi samt integrerede 
byplanlægningstilgange, der dækker 
bredere end de enkelte indgreb i bygninger 
og transportformer. Medlemsstaterne bør 
tilskynde kommuner og andre offentlige 
organer til at vedtage integrerede og 
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og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og informere 
dem tilstrækkeligt om planernes indhold og 
fremskridt med opfyldelsen af målene. 
Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

bæredygtige energieffektivitetsplaner med 
klare mål, inddrage borgerne i 
udarbejdelsen og implementeringen af 
planerne og informere dem tilstrækkeligt 
om planernes indhold og fremskridt med 
opfyldelsen af målene. Sådanne planer kan 
give betydelige energibesparelser, især hvis 
de implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug, 
og hvis man går efter virkelig holistiske 
tiltag. Udveksling af erfaringer mellem 
byer og andre offentlige organer bør 
opmuntres med hensyn til de mere 
innovative erfaringer.

Or. de

Ændringsforslag 200
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage borgerne i udarbejdelsen og 
implementeringen af planerne og informere 
dem tilstrækkeligt om planernes indhold og 
fremskridt med opfyldelsen af målene. 

(16) En række kommuner og andre 
offentlige organer i medlemsstaterne har 
allerede indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer. 
Medlemsstaterne bør tilskynde kommuner 
og andre offentlige organer til at vedtage 
integrerede, omfattende og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner med klare mål, 
inddrage lokale interessenter og borgerne i 
udarbejdelsen og implementeringen af 
planerne og informere dem tilstrækkeligt
og konstant om planernes indhold og 
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Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

fremskridt med opfyldelsen af målene. 
Sådanne planer kan give betydelige 
energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer.

Or. ro

Ændringsforslag 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der skal tages højde for de 
problemer, der opstår i forbindelse med 
gennemførelsen af 
forbrugsundersøgelser, da de kommuner, 
der har undertegnet borgmesteraftalen, 
oplever betydelige forhindringer i 
adgangen til data om energiforbruget 
opdelt i kategorier som foreslået af 
Kommissionen i borgmesteraftalen.

Or. es

Ændringsforslag 202
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med hensyn til køb af visse produkter 
og tjenester samt køb og leje af bygninger 

(17) Med hensyn til køb af visse produkter
og tjenester samt køb og leje af bygninger 
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bør offentlige organer, der indgår 
kontrakter vedrørende offentlige arbejder, 
forsyningsvirksomhed eller tjenesteydelser, 
vise det gode eksempel og træffe 
energieffektive købsbeslutninger. 
Bestemmelserne i Unionens direktiver om 
offentlige aftaler bør dog ikke påvirkes 
heraf.

bør offentlige organer, der indgår 
kontrakter vedrørende offentlige arbejder, 
forsyningsvirksomhed eller tjenesteydelser, 
vise det gode eksempel og træffe 
energieffektive købsbeslutninger, når det 
er omkostningseffektivt og praktisk at 
gøre dette. Bestemmelserne i Unionens 
direktiver om offentlige aftaler bør dog 
ikke påvirkes heraf.

Or. en

Ændringsforslag 203
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med hensyn til køb af visse produkter 
og tjenester samt køb og leje af bygninger 
bør offentlige organer, der indgår 
kontrakter vedrørende offentlige arbejder, 
forsyningsvirksomhed eller tjenesteydelser, 
vise det gode eksempel og træffe 
energieffektive købsbeslutninger. 
Bestemmelserne i Unionens direktiver om 
offentlige aftaler bør dog ikke påvirkes 
heraf.

(17) Med hensyn til køb af visse produkter 
og tjenester samt køb og leje af bygninger 
bør offentlige organer, der indgår 
kontrakter vedrørende offentlige arbejder, 
forsyningsvirksomhed eller tjenesteydelser, 
vise det gode eksempel og træffe 
energieffektive købsbeslutninger. 
Bestemmelserne i Unionens direktiver om 
offentlige aftaler bør dog ikke påvirkes 
heraf, og omkostningseffektiviteten bør 
være sikret.

Or. de

Ændringsforslag 204
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med hensyn til køb af visse produkter 
og tjenester samt køb og leje af bygninger 

(17) Med hensyn til køb af visse produkter 
og tjenester samt køb og leje af bygninger 
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bør offentlige organer, der indgår 
kontrakter vedrørende offentlige arbejder, 
forsyningsvirksomhed eller tjenesteydelser, 
vise det gode eksempel og træffe 
energieffektive købsbeslutninger. 
Bestemmelserne i Unionens direktiver om 
offentlige aftaler bør dog ikke påvirkes 
heraf.

bør offentlige organer, der indgår 
kontrakter vedrørende offentlige arbejder, 
forsyningsvirksomhed eller tjenesteydelser, 
vise det gode eksempel og træffe 
energieffektive og økonomisk effektive 
købsbeslutninger. Bestemmelserne i 
Unionens direktiver om offentlige aftaler 
bør dog ikke påvirkes heraf.

Or. ro

Ændringsforslag 205
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) På baggrund af at bygninger står 
for 40 % af det endelige energiforbrug i 
EU og for 36 % af CO2-udslippet, og at 
køreplanen for omstilling til en 
lavemissionsøkonomi omfatter målet på et 
fald i emissionerne på 90 % i 
byggesektoren, kan dette mål kun nås, 
hvis EU gennemfører ambitiøse 
foranstaltninger på hele bygningsmassen, 
idet denne udgør en afgørende del af 
energiinfrastrukturen. I lyset heraf skal 
medlemsstaterne i henhold til den 
offentlige sektors eksemplariske 
gennemførelse af renoveringer af 
bygninger ligeledes have en langsigtet 
tilgang og overholde nærhedsprincippet, 
udarbejde køreplaner for renoveringen af 
offentlige bygninger, beboelsesejendomme 
og private bygninger, som ikke har 
beboelsesformål.

Or. es

Begrundelse

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
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relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Ændringsforslag 206
Giles Chichester

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) På baggrund af at bygninger står 
for 40 % af det endelige energiforbrug i 
EU og for 36 % af CO2-udslippet, og at 
køreplanen for omstilling til en 
lavemissionsøkonomi i 2050 fastsætter 
målet om et fald i emissionerne på 90 % i 
byggesektoren, kan dette mål kun nås, 
hvis EU gør en stor indsats på hele 
bygningsmassen, idet denne udgør en 
afgørende del af energiinfrastrukturen. I 
lyset heraf skal medlemsstaterne i 
henhold til den offentlige sektors rolle i 
bygningsrenoveringen ligeledes have en 
langsigtet tilgang og overholde 
nærhedsprincippet, udarbejde køreplaner 
for renoveringen af offentlige bygninger, 
beboelsesejendomme og private 
bygninger, som ikke har beboelsesformål.

Or. en

Ændringsforslag 207
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Bygninger står for 40 % af det 
endelige energiforbrug i EU og for 36 % 
af CO2-udslippet. Køreplanen for 
omstilling til en lavemissionsøkonomi i 
2050 fastsætter målet om et fald i 
emissionerne på 90 % i byggesektoren. 
Dette mål kan kun nås, hvis EU gør en 
stor indsats på hele bygningsmassen. I 
lyset heraf skal medlemsstaterne have en 
langsigtet tilgang og overholde 
nærhedsprincippet og princippet om 
omkostningseffektivitet, når de udarbejder 
effektive strategier for energiforbedringer 
i byggesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) EU-institutionerne bør ligeledes 
fungere som godt eksempel ved kun at leje 
og købe produkter, tjenester og bygninger 
med den højest tilgængelige 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 209
Vicky Ford

Forslag til forordning
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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning på EU-plan 
har vist, at et sådant system i den 
nuværende situation ville medføre for store 
administrative omkostninger, og at der er 
risiko for, at energibesparelserne ville blive 
koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form 
af en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades 
en betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked 
er organiseret, og til de specifikke forhold 
i energisektoren og slutkundernes vaner.
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 

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

Or. en

Ændringsforslag 210
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning, som i en 
del medlemsstater kun har ført til små 
besparelser, 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. 
Ambitionsniveauet for sådanne ordninger 
og navnlig beregningsmetoder bør 
fastsættes i form af en fælles ramme på 
EU-niveau, men medlemsstaterne bør 
samtidig overlades en betydelig 
fleksibilitet til at tage fuldt hensyn til, 
hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
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 
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supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

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

Or. de

Ændringsforslag 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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. 
Målet om en energibesparelse på 20 % 
inden 2020 kan bedre opnås ved hjælp af 
nationale ordninger for energisparepligt 
eller andre foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse, og 
således sikre, at medlemsstaterne får gavn 
af de økonomiske og sociale fordele ved 
den forbedrede energieffektivitet.
Ambitionsniveauet for ordninger om 
forpligtelser til energieffektiviteten bør 
dog fastsættes i form af en fælles ramme på 
EU-niveau, men medlemsstaterne bør 
samtidig overlades en betydelig 
fleksibilitet til at tage fuldt hensyn til, 
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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", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage 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", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

Or. en

Ændringsforslag 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Forslag til forordning
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 

(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 
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nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

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 fælles kriterier til 
vurdering og verifikation af 
energieffektivitetsforanstaltningerne, 
samt under hvilke vilkår en medlemsstat i 
fremtiden kan anerkende de opnåede 
energibesparelser i andre medlemsstater. 
Ambitionsniveauet for sådanne ordninger 
bør fastsættes i form af en fælles ramme på 
EU-niveau, men medlemsstaterne bør 
samtidig overlades en betydelig 
fleksibilitet til at tage fuldt hensyn til, 
hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne og andre 
støtteberettigede aktører mulighed for at 
tilbyde energitjenester til alle slutkunder. 
De fælles rammer bør give 
medlemsstaterne mulighed for at stille krav 
i deres nationale ordning, der forfølger et 
socialt sigte, bl.a. for at sikre, at sårbare 
kunder får adgang til fordelene ved højere 
energieffektivitet. De bør også tillade 
medlemsstaterne at undtage små 
virksomheder fra energisparepligten. 
Kommissionens meddelelse "En 'Small 
Business Act' for Europa", opstiller 
principper, som medlemsstater, der afstår 
fra at anvende denne mulighed, bør tage 
hensyn til.

Or. en

Ændringsforslag 213
András Gyürk

Forslag til forordning
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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning på EU-plan 
har vist, at et sådant system i den 
nuværende situation ville medføre for store 
administrative omkostninger, og at der er 
risiko for, at energibesparelserne ville blive 
koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 

(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 fælles kriterier til 
vurdering og verifikation af 
energieffektivitetsforanstaltningerne, 
samt under hvilke vilkår en medlemsstat i 
fremtiden kan anerkende de opnåede 
energibesparelser i andre medlemsstater. 
Ambitionsniveauet for sådanne ordninger 
bør fastsættes i form af en fælles ramme på 
EU-niveau, men medlemsstaterne bør 
samtidig overlades en betydelig 
fleksibilitet til at tage fuldt hensyn til, 
hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
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 
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medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

Or. en

Ændringsforslag 214
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 215
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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 

(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. 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 
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opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

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

Or. en

Ændringsforslag 216
Daniel Caspary

Forslag til forordning
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 

(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 
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koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

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 lignende størrelse. 
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form af 
en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades en 
betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked er 
organiseret, og til de specifikke forhold i 
energisektoren og slutkundernes vaner. 
Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

Or. de

Ændringsforslag 217
Giles Chichester



PE475.873v01-00 84/101 AM\882686DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) For at udnytte energieffektivitets- og -
sparepotentialet i visse markedssegmenter, 
hvor der normalt ikke tilbydes energisyn på 
forretningsmæssigt grundlag (eksempelvis 
i husholdninger og små og mellemstore 
virksomheder), bør medlemsstaterne sørge 
for adgang til energisyn. Energisyn bør 
være obligatoriske og regelmæssige for 
større virksomheder, da der kan være tale 
om betydelige energibesparelser.
Endvidere bør medlemsstaterne træffe 
positive foranstaltninger til fremme af 
energieffektiviteten og -besparelserne i 
disse markedssegmenter. For det første 
ved at opfordre elektricitets- og 
gasdistributører til at omstrukturere deres 
priser og for det andet ved at evaluere 
anvendelsen af variable momssatser.

Or. en

Ændringsforslag 218
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) For at udnytte energisparepotentialet i 
visse markedssegmenter, hvor der normalt 
ikke tilbydes energisyn på 
forretningsmæssigt grundlag (eksempelvis 
i husholdninger og små og mellemstore 
virksomheder), bør medlemsstaterne sørge 
for adgang til energisyn. Medlemsstaterne 
bør kunne skabe incitamenter for, at 
større virksomheder, som regelmæssigt 
underkastes et energisyn, også i det store 
og hele gennemfører de anbefalinger, der 
resulterer heraf, såfremt de heraf 
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resulterende energibesparelser er 
betydelige, og ingen direkte konkurrent 
skades.

Or. de

Begrundelse

På side 48 i konsekvensvurderingen går Kommissionen ud fra, at det kun er en lille del af 
forslagene fra energitilsynene, som gennemføres. Konkret anfører Kommissionen, at der 
yderligere kun vil blive sparet 0,4-5 % af industriens samlede energiforbrug frem til 2020. 
Derfor giver det ingen mening at gøre sådanne energisyn bindende. Sandsynligheden for, at 
de foranstaltninger, som foreslås ved et energisyn, rent faktisk gennemføres, er højere, hvis de 
sker frivilligt.

Ændringsforslag 219
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Frivillige aftaler med virksomheder eller erhvervsorganisationer samt nationale 
incitamentssystemer har i flere medlemsstater vist sig at være et særdeles effektivt instrument 
til at nå klima- og miljøbeskyttelsesmål og til at forbedre energieffektiviteten, hvis de er kædet 
sammen med en streng overvågning.
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Ændringsforslag 220
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at få gennemført energisyn af interne eksperter skal godkendes.
Virksomhedens egne regelmæssige synsprogrammer skal godkendes, eksempelvis inden for 
rammerne af langsigtede frivillige aftaler.

Ændringsforslag 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) For at udnytte energisparepotentialet i 
visse markedssegmenter, hvor der normalt 
ikke tilbydes energisyn på 
forretningsmæssigt grundlag (eksempelvis 
i husholdninger og små og mellemstore 
virksomheder), bør medlemsstaterne skabe 
betingelser for tilgængeligheden af 
energisyn og sikre certificering af 
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større virksomheder, da der kan være tale 
om betydelige energibesparelser.

energirevisorer. Energisyn bør være 
obligatoriske og regelmæssige for større 
virksomheder, da der kan være tale om 
betydelige energibesparelser.

Or. en

Ændringsforslag 222
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Energisyn skal fremmes på frivilligt plan, således at medlemsstaterne kan opretholde deres 
fleksibilitet i forbindelse med udformningen af nationale ordninger til energieffektivitet med 
udgangspunkt i frivillige og langsigtede aftaler med den private virksomhedssektor/-industri.
Det har vist sig, at sådanne frivillige aftaler udgør et meget succesfuldt bidrag til 
energieffektivitetsforbedringerne og klimabeskyttelsen i en række medlemsstater.

Ændringsforslag 223
Ioan Enciu

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 224
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i 
givet fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, og 
som medlemsstaterne fastsætter de rigtige 
rammer for.

Or. en

Begrundelse

Forenkling og mulighed for, at medlemsstaterne kan arrangere i henhold til de nationale 
forhold.
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Ændringsforslag 225
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i 
givet fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres objektivt
og omkostningseffektivt. Kravet om 
uafhængighed tillader, at synene udføres af 
egne eksperter, hvis disse er kvalificerede 
og akkrediterede, hvis de ikke er direkte 
engageret i den aktivitet, der underkastes 
energisyn.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre, at omkostningseffektiviteten anses som et 
overordnet princip, således at uproduktive syn af energistrømmene uden 
effektivitetspotentiale kan undgås. Interne syn skal ikke afhænge af, hvorvidt medlemsstaterne 
gennemfører en særlig ordning.

Ændringsforslag 226
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.
Medlemsstaterne skal skabe de rette 
rammebetingelser for at sikre 
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tilstrækkelig tilgængelighed af 
akkrediterede og kvalificerede eksperter 
på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 227
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.
Medlemsstaterne skal skabe de rette 
rammebetingelser for at sikre 
tilstrækkelig tilgængelighed af 
akkrediterede og kvalificerede eksperter 
på markedet.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at få gennemført energisyn af interne eksperter som nævnt i stk. 20 indgår 
som del af definitionen af "uafhængig revision" som fastsat i artikel 7, stk. 2, og bør derfor 
integreres i artikel 7.

Ændringsforslag 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. Dette 
krav tillader, at synene udføres af egne 
eksperter eller af eksperter i 
energitjenesteselskaber, hvis disse er 
kvalificerede og akkrediterede, hvis de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, der 
underkastes energisyn, og hvis 
medlemsstaten har et system, der kan sikre 
og kontrollere deres kvalitet og i givet fald 
iværksætte sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Ved at udelukke energitjenesteselskaber fra synsprocessen øges risikoen for at generere 
standardiserede revisioner af lav kvalitet. Endvidere er disse selskaber de eneste, der har 
ekspertisen og kompetencerne til for eksempel at gennemføre omfattende revisioner, som 
navnlig er afgørende i forbindelse med bygninger, som ikke har beboelsesformål, og 
industrier.

Ændringsforslag 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. Dette 
krav tillader, at synene udføres af egne 
eksperter eller af eksperter i 
energitjenesteselskaber, hvis disse er 
kvalificerede og akkrediterede, hvis de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, der 
underkastes energisyn, og hvis 
medlemsstaten har et system, der kan sikre 
og kontrollere deres kvalitet og i givet fald 
iværksætte sanktioner.
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Or. en

Ændringsforslag 230
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt, på et prismæssigt 
overkommeligt plan og 
omkostningseffektivt. Kravet om 
uafhængighed tillader, at synene udføres af 
egne eksperter eller af professionelle 
energitjenesteselskaber, hvis disse er 
kvalificerede og akkrediterede, hvis de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, der 
underkastes energisyn, og hvis 
medlemsstaten har et system, der kan sikre 
og kontrollere deres kvalitet og i givet fald 
iværksætte sanktioner.

Or. ro

Ændringsforslag 231
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
fald iværksætte sanktioner.

(20) Disse energisyn bør udføres 
uafhængigt og omkostningseffektivt. 
Kravet om uafhængighed tillader, at 
synene udføres af egne eksperter eller 
eksperter fra energitjenesteselskaber, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, 
hvis de ikke er direkte engageret i den 
aktivitet, der underkastes energisyn, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i givet 
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fald iværksætte sanktioner.

Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen har så stor tiltro til energitjenesteselskaber, hvorfor så ikke også lade 
dem udføre uafhængige energitilsyn? Ved at udelukke dem begrænses i hvert fald markedet 
for energitjenester, i stedet for at det udvides.

Ændringsforslag 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Omkostningerne for 
foranstaltningerne til 
energieffektivitetsforbedringer, herunder 
ordninger til krav om energibesparelser 
og anvendelsen af intelligente målere, 
overføres sandsynligvis på slutbrugerne 
gennem deres energiregninger. For at 
sikre, at detailforhandlerne af energi og 
energitjenesteselskaberne stiller disse 
foranstaltninger til rådighed for 
forbrugerne på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde, bør 
medlemsstaterne fastsætte gennemsigtige 
krav til omkostningsindberetning for de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 233
Vicky Ford

Forslag til forordning
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Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Omkostningerne for 
foranstaltningerne til 
energieffektivitetsforbedringer, herunder 
ordninger til krav om energibesparelser 
og anvendelsen af intelligente målere, 
overføres sandsynligvis på slutbrugerne 
gennem deres energiregninger. For at 
sikre, at detailforhandlerne af energi og 
energitjenesteselskaberne stiller disse 
foranstaltninger til rådighed for 
forbrugerne på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde, bør 
medlemsstaterne fastsætte gennemsigtige 
krav til omkostningsindberetning for de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal anerkende, at forbrugerne kommer til at betale for mange af de foreslåede 
foranstaltninger til energieffektivitetsforbedringer, herunder ordninger til krav om 
energibesparelser og anvendelsen af intelligente målere. Direktivet skal endvidere sikre, at 
disse foranstaltninger stilles til rådighed for forbrugerne på en retfærdig og 
omkostningseffektiv måde.

Ændringsforslag 234
Herbert Reul

Forslag til forordning
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 

(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 
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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.

disse nyskabelser maksimalt bør slutkunder 
kunne få indikatorer for omkostninger og 
forbrug at se og regelmæssigt på eget 
ønske også blive faktureret individuelt på 
grundlag af det faktiske forbrug. Hvis dette 
omfatter rumopvarmning, bør brugerne 
ved en afregning baseret på det faktiske 
forbrug oplyses om, at udgifterne om 
vinteren er betydeligt højere end i de 
varmere måneder.

Or. de

Begrundelse

Mange forbrugere har ikke råd til de høje varmeudgifter, hvis de ikke tager højde for dem 
hele året.

Ændringsforslag 235
Gaston Franco

Forslag til forordning
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 
informeret på grundlag af det faktiske 
forbrug. Derudover skal medlemsstaterne 
udarbejde programmer for reaktion på 
efterspørgsel, som styrker og anerkender 
decentraliserede og fleksible 
energigeneratorer i kombination med 
leverandører med reaktion på 
efterspørgsel.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forandring introducerer ideen om, at anvendelsen af intelligente målere skal 
ledsages af politikker, der har til formål at udvikle programmer for reaktion på efterspørgsel.

Ændringsforslag 236
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
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. Derudover skal 
medlemsstaterne udarbejde programmer 
for reaktion på efterspørgsel, som styrker 
og anerkender decentraliserede og 
fleksible energigeneratorer i kombination 
med leverandører med reaktion på 
efterspørgsel.

Or. en

Ændringsforslag 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Forslag til forordning
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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. Derudover skal 
medlemsstaterne udarbejde programmer 
for reaktion på efterspørgsel, som styrker 
og anerkender decentraliserede og 
fleksible energigeneratorer i kombination 
med leverandører med reaktion på 
efterspørgsel.

Or. en

Ændringsforslag 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Forslag til forordning
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 

(21) I forbindelse med udarbejdelsen af 
energieffektiviseringsforanstaltninger bør 
der tages hensyn til de 
effektivitetsgevinster og -besparelser, der
kan opnås ved at udbrede anvendelsen af 
teknologiske nyskabelser, som f.eks. 
intelligente målere. Anvendelsen af disse 
teknologiske nyskabelser støttes muligvis 
kun, hvis en komplet cost benefit-analyse
er positiv, navnlig for forbrugerne, 
herunder lavindkomstbrugere, og når 
privatlivets fred er sikret. Slutbrugerne 
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på grundlag af det faktiske forbrug. skal kunne få indikatorer for omkostninger 
og forbrug at se.

Or. en

Ændringsforslag 239
Giles Chichester

Forslag til forordning
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. Medlemsstaterne skal 
navnlig kræve, at elektricitets- og 
gasdistributørerne vedtager et fælles 
visningssystem til at lette forbrugernes 
beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 240
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I forbindelse med udarbejdelsen af 
energieffektiviseringsforanstaltninger bør 
der tages hensyn til de 

(21) I forbindelse med udarbejdelsen af 
energieffektiviseringsforanstaltninger bør 
der tages hensyn til de 
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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.

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 
reelt forbrug at se på en letforståelig 
måde, enten via visning på intelligente 
målere eller via internettet, og 
regelmæssigt blive faktureret individuelt på 
grundlag af det faktiske forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 241
Britta Thomsen

Forslag til forordning
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
til automatisering og kontrol. For at 
udnytte besparelsesfordelene ved disse 
nyskabelser maksimalt bør slutkunder 
kunne få indikatorer for omkostninger og 
forbrug at se, således at de kontrolleres 
korrekt, og regelmæssigt blive faktureret 
individuelt på grundlag af det faktiske 
forbrug.

Or. en

Begrundelse

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
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Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Ændringsforslag 242
Fiona Hall

Forslag til forordning
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 se indikatorer for omkostninger og 
forbrug og regelmæssigt blive faktureret 
individuelt på grundlag af det faktiske 
forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 243
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Energigevinsterne kan være op til 
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1.000 euro per husstand per år som følge 
af energibesparelsesforanstaltningerne.
Energieffektivitetspolitikker er således et 
afgørende instrument til at holde 
energiregningerne på et overkommeligt 
niveau for alle kunder og med henblik på 
bekæmpelsen af energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Energifattigdom skyldes 
hovedsageligt en kombination af lav 
indkomst, en dårlig boligsituation og høje 
energipriser. Disse tre elementer skal 
bekæmpes ved at øge boligernes 
energieffektivitet, holde energimarkedet 
ansvarligt og udvikle foranstaltninger til 
social integration.

Or. en


