
AM\883489DA.doc PE475.932v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0172(COD)

17.11.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
569 - 754

Udkast til betænkning
Claude Turmes
(PE472.358v01-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og 
om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

Forslag til direktiv
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))



PE475.932v01-00 2/101 AM\883489DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\883489DA.doc 3/101 PE475.932v01-00

DA

Ændringsforslag 569
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) etagearealet i m2 og
b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Denne proces ville være meget bureaukratisk og tilmed umulig at overholde for nogle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) etagearealet i m2 og
b) den enkelte bygnings energimæssige 
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ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 571
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) etagearealet i m2 og
b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

Or. de

Begrundelse

Det er for omstændeligt og bureaukratisk at udarbejde en fortegnelse over alle offentlige 
bygninger, især hvis alle arealer på mere end 250 m2 skal inddrages. De tilstræbte spare- og 
effektivitetsgevinster skal dokumenteres via det enkelte lands samlede energibalance.

Ændringsforslag 572
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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angivelse af:
a) etagearealet i m2 og
b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

Or. de

Begrundelse

Alene i Tyskland ville udarbejdelsen af en fortegnelse blandt alle ca. 12.000 lokale og 
regionale myndigheder være forbundet med betydelige omkostninger.

Ændringsforslag 573
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) etagearealet i m2 og
b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

Or. fr

Ændringsforslag 574
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
udarbejder og offentliggør 
medlemsstaterne senest den 1. januar 2014 

3. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og med forbehold af direktiv 2010/31/EU 
udarbejder og offentliggør 
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en fortegnelse over bygninger, der ejes af 
deres offentlige organer med angivelse af:

medlemsstaterne senest den 1. januar 2014 
en fortegnelse over bygninger med et 
samlet nettoetageareal på over 500 m2 og 
senest den 31. december 2018 på over 250 
m2, der ejes af deres offentlige organer 
med angivelse af:

Or. en

Ændringsforslag 575
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 576
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 578
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 579
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etagearealet i m2 og udgår
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Or. de

Ændringsforslag 580
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etagearealet i m2 og a) etagearealet i m2

Or. en

Ændringsforslag 581
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 582
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

b) den energimæssige ydeevne for den 
enkelte bygning, som har fået udstedt en 
energiattest i henhold til direktiv 
2010/31/EU og

Or. en
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Ændringsforslag 583
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis det er relevant, enhver officielt 
beskyttet status, der giver fritagelse i 
henhold til stk. 1a

Or. en

Ændringsforslag 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan fortegnelse skal dog ikke 
omfatte bygninger, som er af betydning 
for den nationale sikkerhed, eller som ejes 
af f.eks. de væbnede styrker.

Or. fi

Begrundelse

Af hensyn til den nationale sikkerhed er det vigtigt, at bygninger, der ejes af f.eks. de væbnede 
styrker, ikke opføres i fortegnelserne.

Ændringsforslag 585
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som alternativ til stk. 1 og 2 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten i offentlige bygninger.
De samlede forbedringer af 
energieffektiviteten, der opnås med denne 
fremgangsmåde, skal svare til den 
mængde energibesparelser, der kræves i 
stk. 1.
Medlemsstater, der benytter sig af denne
mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2014 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, og dokumenterer, hvordan de 
vil opnå den nødvendige kvantitative 
forbedring af energieffektiviteten.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke sikrer, at de enkelte medlemsstater kan benytte de mest omkostningseffektive og 
velegnede foranstaltninger til opfyldelse af det årlige renoveringsmål. Det bør tilvejebringe 
den nødvendige fleksibilitet, fordi der er store forskelle medlemsstaterne imellem: den 
eksisterende bygningsmasses energieffektivitet, tidligere og kommende tiltag fra 
gennemførelsen af energieffektivitetsdirektivet for bygninger og variationer i 
renoveringsbehovet. Det bør med henblik på energieffektivitetsrenoveringer endvidere tage 
højde for bygningens samlede livscyklus samt øvrige renoveringsbehov.

Ændringsforslag 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som alternativ til kravene i artikel 4, 
stk. 1, og med forbehold af artikel 7 i 
direktiv 2010/31/EU eller artikel 2a 
ovenfor kan medlemsstaterne vælge at 
reducere det samlede energiforbrug for 
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alle bygninger, der har fået udstedt en 
energiattest i henhold til artikel 12, stk. 1, 
litra b), i direktiv 2010/31/EU med 3 % om 
året.

Or. en

Begrundelse

Det samlede nettoetageareal tjener blot som en omtrentlig indikator for det forventede 
energiforbrug. Medlemsstaterne kan foretrække at basere deres årlige energisparemål på 
bygningernes faktiske energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for undtagelse fra 
bestemmelserne i denne artikel for 
bygningskategorier som defineret i artikel 
4, stk. 2, i direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse omfatter historiske, religiøse eller midlertidige bygninger.

Ændringsforslag 588
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Offentlige organer, som lejer 
bygninger, skal af medlemsstaterne 
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opfordres til at få de respektive udlejere til 
at iværksætte en energieffektiv sanering 
af ejendommen. Offentlige organer kan af 
konkurrenceårsager ikke sanere 
privatejede ejendomme med offentlige 
midler.

Or. de

Begrundelse

Det offentlige kan ikke sanere lejede bygninger, men opfordre udlejeren til at træffe de 
relevante foranstaltninger.

Ændringsforslag 589
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fremmer 
udarbejdelsen af en offentligt tilgængelig 
fortegnelse over bygninger på under 250 
m2, der ejes af deres offentlige organer, 
med angivelse af:
a) etagearealet i m2 og
b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne, hvis denne er kendt.

Or. en

Ændringsforslag 590
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Fortegnelserne, der er anført i stk. 3 
og 3a, revideres mindst hvert femte år og 
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ajourføres om nødvendigt med ændringer 
i bygningernes energimæssige ydeevne, 
ejerforhold og beskyttelsesstatus.

Or. en

Ændringsforslag 591
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Som en alternativ tilgang til stk. 1 og 2 
kan medlemsstaterne træffe andre 
foranstaltninger til at opnå en tilsvarende 
årlig forbedring af den energimæssige 
ydeevne for bygninger, der ejes af deres 
offentlige organer, som påkrævet i 
henhold til stk. 1. Medlemsstaterne kan 
prioritere renovering af bygninger, der 
ejes af deres offentlige organer, baseret på 
den mest omkostningseffektive forbedring 
af den eksisterende bygningsmasses 
energimæssige ydeevne.
Medlemsstater, der benytter sig af en 
alternativ tilgang, underretter senest den 
1. januar 2014 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, og dokumenterer, hvordan de 
vil opnå en tilsvarende forbedring af 
energiydeevnen for de bygninger, der ejes 
af deres offentlige organer.

Or. en

Ændringsforslag 592
Gaston Franco

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige
organer, by- og landkommunerne og de 
øvrige offentlige organer til:

Or. fr

Begrundelse

Foranstaltningerne i artikel 4 skal ikke kun gælde for de store byer. For at sikre, at 
incitationsforanstaltningerne også kommer til at gælde for landdistrikterne, skal artiklen 
klarlægge de berørte offentlige organer. Artiklen skal desuden også give de europæiske 
borgere, som lever i landdistrikter og til tider er isoleret, mulighed for at drage fordel af de 
incitationsforanstaltninger, der træffes på nationalt og lokalt plan.

Ændringsforslag 593
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne opfordrer lokale, 
kommunale og andre offentlige organer 
til:

Or. ro

Ændringsforslag 594
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne opfordrer direkte eller 
indirekte gennem energitjenesteselskaber
de offentlige organer til:
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Or. en

Begrundelse

Energitjenesteselskaber og lignende energitjenesteleverandører har den største tekniske 
ekspertise og de bedste operationelle mekanismer, hvad angår anvendelsen af 
energibesparende foranstaltninger. De har alle de rigtige værktøjer til at sætte i gang på 
vegne af slutkunderne, som har energisparepligten. Dette positive indbyrdes forhold er den 
bedste metode til at åbne markedet for energitjenester og overlade det til pålidelige og 
engagerede tekniske aktører.

Ændringsforslag 595
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Såvel medlemsstaterne som EU's 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer opfordrer de offentlige organer 
til:

Or. ro

Ændringsforslag 596
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne opfordrer by- og 
landkommuner samt andre offentlige 
organer til:

Or. en

Ændringsforslag 597
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de
offentlige organer til:

4. Offentlige organer skal:

Or. es

Ændringsforslag 598
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne forpligter de offentlige 
organer til:

Or. en

Ændringsforslag 599
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

a) at vedtage en integreret
energieffektivitetsplan med konkrete 
energisparemål, fritstående eller som del af 
en bredere klimaplan eller byer og 
regioner med et lavt energiforbrug, eller 
en miljøplan, for løbende at forbedre deres 
energibesparelser og deres 
energieffektivitet

Or. fr

Ændringsforslag 600
Mario Pirillo
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets
energieffektivitet

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, enten 
integreret eller som del af en bredere 
klimaplan eller et projekt til udformning 
af "lavenergibyer", for løbende at 
forbedre deres energibesparelser og
energieffektivitet

Or. it

Ændringsforslag 601
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet samt nedbringe dermed 
forbundne omkostninger og øge de 
fordele, der følger af lavere udgifter

Or. ro

Ændringsforslag 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål og en 
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eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

tidsplan for opnåelsen heraf, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 603
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan eller en plan for lavenergibyer
eller -regioner, for løbende at forbedre 
organets energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål og konkrete 
foranstaltninger, fritstående eller som del 
af en bredere klima- eller miljøplan, for 
løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

Or. es
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Ændringsforslag 605
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

a) at vedtage og gennemføre en 
energieffektivitetsplan med konkrete 
energisparemål, fritstående eller som del af 
en bredere klima- eller miljøplan, for 
løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energisparemål, fritstående 
eller som del af en bredere klima- eller 
miljøplan, for løbende at forbedre organets 
energieffektivitet

a) at vedtage en energieffektivitetsplan 
med konkrete energieffektivitetsmål, 
fritstående eller som del af en bredere 
klima- eller miljøplan, for løbende at 
forbedre organets energieffektivitet

Or. en

Ændringsforslag 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) årligt at kontrollere og verificere 
gennemførelsen af de planlagte mål

Or. en

Ændringsforslag 608
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ved opførelse af offentlige bygninger 
at tage hensyn til byggematerialers 
kuldioxidemissioner, energiforbruget fra 
fremstillingen af byggematerialer og 
byggematerialers miljøvenlighed i hele 
deres livscyklus samt fremme brugen af 
vedvarende naturressourcer, såsom træ, i 
byggearbejder.

Or. fi
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Begrundelse

Også byggematerialer er en afgørende faktor, idet en stadig større del af en bygnings samlede 
energiforbrug opstår i byggefasen. Ved at fremme brugen af miljøvenlige 
lavemissionsbyggematerialer, såsom træ, kan et byggeris miljøbyrde reduceres.

Ændringsforslag 610
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) inden for rammerne af deres plans 
iværksættelse at evaluere muligheden for 
energitjenestekontrakter, der sigter mod at 
bevare eller forbedre energieffektiviteten 
på lang sigt, herunder 
energitjenestekontrakter

Or. fr

Ændringsforslag 611
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i relevante tilfælde at benytte EU-
finansieringsinstrumenter samt 
tredjepartsfinansieringsmodeller, såsom 
energitjenesteselskaber (ESCO), til 
finansiering af energieffektiviteten i 
offentlige bygninger

Or. en

Ændringsforslag 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Et vigtigt formål med dette direktiv er at styrke markedet for energitjenester med henblik på at 
udnytte privat kapital til investeringer i energieffektivitet. Det er derfor helt afgørende, at 
offentlige organer tilskyndes til at anvende bl.a. kontrakter om energiydelse til at opnå de 
krævede energibesparelser.

Ændringsforslag 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at bruge energitjenesteselskaber og 
kontrakter om energiydelse til at 
finansiere renoveringer og gennemføre 
deres planer

Or. en

Begrundelse

En sådan foranstaltning vil løse problemet vedrørende forudbetaling af omkostninger for 
offentlige myndigheder og øge væksten i energitjenesteselskaber og EPC blandt den offentlige 
sektor samt fremme brugen af denne model.

Ændringsforslag 614
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at føre energiregnskab pr. bygning 
opdelt efter energibærer

Or. es

Ændringsforslag 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at energiattestere alle offentligt ejede 
bygninger

Or. en

Ændringsforslag 616
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som alternativ til (a) og (b) kan der 
gennemføres et energisyn

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have så stor fleksibilitet som muligt, så længe målene nås.

Ændringsforslag 617
Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at undgå foranstaltninger, der alene 
med henblik på at overholde dette 
direktivs energibesparende 
foranstaltninger ville medføre en fjernelse 
eller indskrænkning af den offentlige 
sektors centrale ydelser

Or. en

Ændringsforslag 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at fremme "systemmodellen" til 
opnåelse af yderligere langsigtede 
energibesparelser foruden modellen for 
det enkelte produkt

Or. en

Ændringsforslag 619
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer derved, at alle 
deres borgere uanset bopæl har adgang til 
initiativer og fremmende foranstaltninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 620
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i denne 
forbindelse adgang for alle deres borgere, 
uanset hvor de befinder sig, til 
energibesparende foranstaltninger og 
initiativer.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 4 bør ikke kun gælde for store byer. Artiklen bør præcisere 
anvendelsesområdet med hensyn til offentlige organer for at sikre, at der også gennemføres 
energibesparende foranstaltninger i landdistrikterne. Den omhandlede artikel bør endvidere 
sikre, at borgere, som bor i fjernt beliggende, isolerede områder, også har gavn af de 
nationale energibesparende foranstaltninger.

Ændringsforslag 621
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer udarbejdelsen 
af kriterier for energieffektive og sunde 
bygninger samt tjeklister, 
oplysningskampagner og udveksling af 
god praksis

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af kriterier og tjeklister samt udveksling af god praksis skal fremmes med 
henblik på at skabe bygninger, der er både energieffektive og sunde.
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Ændringsforslag 622
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskyndes til at rådgive 
offentlige myndigheder om metoden til 
beregning og vurdering af 
omkostningseffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som et supplement eller alternativ til 
stk. 1 kan medlemsstaterne vælge at 
anvende bestemmelserne i stk. 1 på 
private bygninger i stedet. I sådanne 
tilfælde skal det samlede etageareal som 
minimum svare til det etageareal, der ville 
være blevet renoveret med 
bestemmelserne i stk. 1. Medlemsstaterne 
skal dokumentere, at de udførte private 
renoveringer ligger ud over det, der 
sædvanligvis ville være blevet renoveret.

Or. en

Begrundelse

Visse lande har i løbet af de seneste 15 år udført omfattende renoveringer i den offentlige 
sektor. Som følge heraf er der et langt mere presserende behov for at renovere private 
bygninger.
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Ændringsforslag 624
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som et supplement eller alternativ til 
stk. 1 kan medlemsstaterne vælge at 
anvende bestemmelserne i stk. 1 på 
private bygninger i stedet.

Or. en

Ændringsforslag 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EU-institutionerne går foran som det 
gode eksempel ved at nedsætte deres eget 
energiforbrug gennem innovativ 
opvarmning, belysning, anvendelse af 
energieffektive apparater og 
ressourceeffektive processer. De 
integrerer om muligt vedvarende energi i 
deres bygninger og hæver deres 
energimæssige ydeevne til den højeste 
ydeevneklasse (som defineret i det land, 
hvor bygningen er beliggende) inden 
2015".

Or. en

Ændringsforslag 626
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt det er teknisk muligt og 
omkostningseffektivt, bør 
medlemsstaterne prioritere 
energibesparende foranstaltninger, 
herunder isolering, for offentligt ejede 
boliger, som bebos af centrale offentligt 
ansatte, herunder ansatte ved militæret, 
som i henhold til deres ansættelsesforhold 
skal bebo sådanne ejendomme.

Or. en

Ændringsforslag 627
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan helt eller delvist 
udelukke anvendelsen af ovennævnte 
bestemmelser på fredede bygninger, 
såfremt overholdelsen af 
minimumsenergieffektivitetsbestemmelser
ne ville ændre disses karakter eller 
udseende betydeligt.

Or. de

Begrundelse

EU bør f.eks. ikke gøre det lovpligtigt at udføre en udvendig isolering af fredede 
bindingsværkshuse.

Ændringsforslag 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Støttemidler fra EFRU eller andre 
kilder til 
energieffektivitetsforanstaltninger, som 
medlemsstaterne skal forelægge 
Kommissionen med henblik på 
godkendelse, skal være omfattet af en 
dispensation eller lempelse i forhold til 
samfinansieringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne sikrer adgang til 
energibesparende foranstaltninger og 
initiativer for offentlige organer i både by-
og landområder.

Or. en

Ændringsforslag 630
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU iværksætter medlemsstaterne 
dedikerede nationale køreplaner for 
renoveringen af de bygninger, der ejes 
eller benyttes af offentlige organer. Disse 
køreplaner skal sikre målte reduktioner af 



PE475.932v01-00 30/101 AM\883489DA.doc

DA

leveret eller endeligt energiforbrug (kWh 
og KWh/m² eller tilsvarende) som 
defineret i direktiv 2010/32/EF, bilag 1, 
på mindst 20 %, 40 % og 80 % inden 
henholdsvis 2020, 2030 og 2045.
Som en del af disse planer er alle 
bygninger, der ejes eller benyttes af 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder, og som den 1. januar 2014 
er underlagt krav om periodisk 
moderniseringsarbejde (eksempelvis som 
følge af ælde, dårlig kvalitet eller ringe 
ydeevne), ligeledes underlagt krav om 
energirenovering, hvilket skal sikre den 
ovennævnte reduktion af energiforbruget.
I forbindelse med opfyldelsen af de i stk. 1 
fastlagte krav skal medlemsstaterne sikre, 
at gennemgribende renoveringer udføres, 
når dette er teknisk muligt, idet der startes 
med de dårligst ydende bygninger, der 
skal omfatte samtlige økonomisk 
berettigede foranstaltninger. Disse 
renoveringer skal udføres med en 
hastighed og grundighed, der fører til en 
forventet eller skønnet forbedring af den
årlige kumulative energiydeevne på 
mindst 2,5 % i gennemsnit om året for de 
samlede eksisterende offentlige bygninger 
indtil 2030 og herefter.

Or. en

Ændringsforslag 631
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 632
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med forbehold af direktiv 2004/18/EF 
sikrer medlemsstaterne, hvor der allerede 
er standarder for energieffektivitet, at 
offentlige organer køber produkter, 
tjenester og bygninger, der opfylder høje 
krav til energieffektivitet under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet, 
økonomisk gennemførlighed og teknisk 
formålstjenlighed samt tilstrækkelig 
konkurrence, jf. bilag III. Offentlige 
organer bør så vidt muligt tage hensyn til 
energieffektivitet ved indkøb af produkter, 
der ikke er omfattet af europæisk 
energieffektivitetsmærkning.

Or. en

Ændringsforslag 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Da offentlige organer kan fungere som 
meget vigtige forbilleder for resten af 
samfundet, fremme nye, innovative 
energieffektivitetsprodukter og -tjenester 
samt tegner sig for en betydelig andel af 
det nationale energiforbrug, sikrer
medlemsstaterne, at offentlige organer kun 
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køber og investerer i produkter, tjenester 
og bygninger, der opfylder de højeste krav 
til energieffektivitet, jf. bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 634
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer i overensstemmelse med 
udbudsdirektiverne køber produkter, 
tjenester og bygninger, der opfylder høje 
krav til energieffektivitet, jf. bilag III. Der 
skal i den forbindelse også tages højde for 
omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed og tekniske egnethed 
samt tilstrækkelig konkurrence.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en fornuftig håndtering af offentlige midler skal det offentlige give rentabilitet 
højeste prioritet i forbindelse med dets indkøb. Desuden bør denne lovmæssige nyskabelse 
kun gælde i forbindelse med og i overensstemmelse med de gældende udbudsdirektiver.

Ændringsforslag 635
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet under hensyntagen til 
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omkostningseffektivitet baseret på en 
livscyklusanalyse, økonomisk 
gennemførlighed og teknisk 
formålstjenlighed samt tilstrækkelig 
konkurrence, jf. bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 636
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne bestræber sig på, at 
offentlige organer så vidt muligt kun køber 
produkter, tjenester og bygninger, der 
opfylder høje krav til energieffektivitet, jf. 
bilag III. I den forbindelse skal der også 
tages højde for såvel de offentlige 
budgetters økonomiske kapacitet som 
kravet om rentabilitet for virksomhederne.

Or. de

Ændringsforslag 637
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet, jf. bilag III. Ved udbud 
af servicekontrakter vurderer offentlige
organer muligheden for at indgå 
langsigtede kontrakter om energiydelser 
som omhandlet i artikel 14b.
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Or. {EN}en

Begrundelse

Offentlige organer bør undgå sådanne kontrakter, som kun indeholder kortsigtede tiltag
og/eller alene omfatter udskiftning af teknisk udstyr og ikke drifts- og 
vedligeholdelsesmæssige tiltag. Vidtspændende foranstaltninger, der samtidigt omfatter flere 
langsigtede tiltag, fører til flere energibesparelser og er mere omkostningseffektive end en 
række enkeltstående foranstaltninger. En forbindelse til artikel 14b, hvori det kræves, at MS 
tilvejebringer standardkontrakter til EPC i den offentlige sektor, skaber bedre sammenhæng i 
teksten.

Ændringsforslag 638
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet under hensyntagen til 
omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed og teknisk 
formålstjenlighed samt tilstrækkelig 
konkurrence, jf. bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet under hensyntagen til 
omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed og teknisk 
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formålstjenlighed samt tilstrækkelig 
konkurrence, jf. bilag III.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen er indeholdt i bilag III, men bør understreges yderligere.

Ændringsforslag 640
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt 
jf. bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 641
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer indtil 2018 kun køber produkter, 
tjenester og bygninger, der i hvert fald
opfylder høje krav til energieffektivitet, og 
derefter de højeste krav til 
energieffektivitet, jf. bilag III.

Or. de
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Ændringsforslag 642
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne støtter offentlige organer, 
som overvejende ønsker at købe produkter, 
tjenester og bygninger, der opfylder høje 
krav til energieffektivitet, jf. bilag III.

Or. ro

Ændringsforslag 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 

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

Or. en

Ændringsforslag 645
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer inden 1. januar 
2014, at offentlige organer kun køber eller 
lejer produkter, tjenester og bygninger, der 
opfylder høje krav til energieffektivitet, jf. 
bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 646
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 648
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitet kræver effektive anlæg, og ikke blot effektive produkter. Det er f.eks. 
nødvendigt at have et effektivt centralvarmeanlæg af en passende størrelse, og ikke bare en 
effektiv kedel.

Ændringsforslag 649
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Den oprindelige tekst er for restriktiv.

Ændringsforslag 650
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med køb af produkter, 
tjenester og bygninger bør den samlede 
energieffektivitet for en række eller 
gruppe af indkøb gå forud for 
energieffektiviteten for et enkeltstående 
indkøb under hensyntagen til teknisk 
formålstjenlighed og tilsigtet anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 651
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i denne artikel finder 
kun anvendelse på offentlige kontrakter, 
hvis anslåede værdi (eksklusiv moms) er 
lig med eller større end de beløbsgrænser, 
der er fastsat i direktiv 2004/18/EF.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen de minimis-beløbsgrænse i den foreslåede tekst, hvorfor direktivet vil omfatte 
alle offentlige indkøb uanset kontraktens omfang og dermed øge den bureaukratiske byrde.
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Ændringsforslag 652
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal via offentlige 
organer, især på området for 
informationsteknologi, anskaffe de mest 
effektive apparater. I den forbindelse kan 
nationale kvalitetsstandarder for 
effektivitet og/eller mærkning inddrages i 
beslutningstagningen.

Or. de

Begrundelse

På informationsteknologiområdet findes adskillige instrumenter til forbedring af 
energieffektiviteten, og der skal derfor fokuseres på dette område i forbindelse med de 
offentlige organers indkøbsforanstaltninger.

Ændringsforslag 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt Ordninger for energisparestøtte
[Dette ændringsforslag vedrører hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages rettelser i hele teksten]

Or. en
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Ændringsforslag 654
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt Ordninger for energisparestøtte

Or. en

Ændringsforslag 657
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 658
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat afsætter en del af sit 
nationale effektivitetsmål som defineret i 
henhold til artikel 3 til energi, der 
distribueres på den pågældende 
medlemsstats område.

Or. en

Ændringsforslag 659
Michael Theurer
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser. De
obligatoriske parter opfordrer 
slutkunderne til at bidrage til EU's 
energisparemål.

Or. de

Ændringsforslag 660
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder 
incitamentprogrammer eller andre 
foranstaltninger, f.eks. 
energisparepligtordninger, som sikrer, at 
der sker reelle energibesparelser, som 
svarer til EU-målet for 2020. Såfremt en 
medlemsstat foretrækker en 
energisparepligtordning, skal den sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
på strømområdet opnå blandt slutkunderne 
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og på området for varme og varmt vand 
blandt slutkunderne, hvis de er ejere af 
bygningerne. Hvis der anvendes andre 
instrumenter, skal medlemsstaterne sikre, 
at det samlede mål om at reducere 
energiforbruget med 20 % i forhold til 
prognosen for 2010 nås. Principielt skal 
alle anlæg, som er underlagt 
emissionshandelsordningen, uafhængigt 
af om der sker en fri tildeling eller ej, 
undtages.

Or. de

Begrundelse

Det bør under alle omstændigheder forhindres, at der sker en dobbelt belastning. En 
besparelse hos slutkunden forudsætter, at denne har indflydelse på energiforbruget. Dette er 
som regel tilfældet i forbindelse med strømforbrug. Dette er mere problematisk, når det drejer 
sig om varmeforbrug, fordi dette i høj grad afhænger af f.eks. isoleringstiltag og et moderne 
varmeanlæg. Her skal der samarbejdes med ejerne af de pågældende bygninger.

Ændringsforslag 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Ordningen kan 
også have form af 
energieffektivitetsordning baseret på en 
alternativ aftale, jf. stk. 9, i 
overensstemmelse med de ordninger, der 
allerede anvendes i mange medlemsstater. 
Ordningen eller de alternative ordninger 
jf. stk. 9 skal sikre, at enten alle 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser,
som skal fastsættes af den enkelte 
medlemsstat i henhold til dennes 
udgangspunkt for energieffektivitet,
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eksklusive energi anvendt til transport. 
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne. Medlemsstaterne kan 
opfylde en energisparepligt helt eller 
delvist ved hjælp af en 
energieffektivitetsordning, som er baseret 
på en alternativ aftale, herunder når 
slutbrugere af energi berøres direkte.

Or. fi

Begrundelse

Mange medlemsstater, har allerede fungerende, effektive energieffektivitetsordninger baseret 
på en aftale. Energieffektivitetsdirektivet burde tillade disse vellykkede ordninger, snarere 
end at tvinge medlemsstaterne til at oprette nye ordninger. Medlemsstaterne bør fastsætte 
deres årlige sparemål, baseret på deres udgangspunkter, i deres foretrukne 
energieffektivitetsordninger med henblik på at opfylde deres nationale mål i 
overensstemmelse med artikel 3.

Ændringsforslag 662
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser som 
en kvote af deres energisalg målt i 
mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat som bidrag til det nationale 
mål som fastsat i artikel 3 i dette direktiv, 
idet der tages højde for EU's mål om 20 % 
energibesparelser i 2020. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. Målet om 
energibesparelse skal indføres gradvist og 
med et startniveau, der er differentieret på 
nationalt plan med det formål til fulde at 
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tage hensyn til tidligere foranstaltninger 
og resultater opnået indtil videre, 
herunder effektivitetsforanstaltninger, der 
allerede er vedtaget i brændstofsektoren.
Foranstaltninger, der er rettet mod 
langsigtede besparelser eller strukturerede 
programmer udarbejdet af operatører i 
sektoren for energieffektivitet, skal 
fremmes gennem incitamenter eller 
specifik skattebehandling.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser som 
en kvote af deres energisalg målt i 
mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat som bidrag til det nationale 
mål som fastsat i artikel 3 i dette direktiv, 
idet der tages højde for EU's mål om 20 % 
energibesparelser i 2020. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. Målet om 
energibesparelse skal indføres gradvist og 
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med et startniveau, der er differentieret på 
nationalt plan med det formål til fulde at 
tage hensyn til tidligere foranstaltninger 
og resultater opnået indtil videre.

Or. en

Begrundelse

En universaltilgang er ikke tilrådeligt i forbindelse med gennemførelsen af ambitiøse mål for 
energieffektivitet. Medlemsstaterne skal fastsætte et nationalt energieffektivitetsmål i 
overensstemmelse med specifikke nationale forhold såsom energiscenarier, 
primærenergiforbrug, tidlige tiltag og fremskridt opnået indtil videre med hensyn til 
gennemførelsen af energieffektivitetspolitikker.

Ændringsforslag 664
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Når der ikke allerede findes én, 
udarbejder hver medlemsstat en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
forpligtede energidistributører og/eller
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår et kumulativt 
energieffektivitets- eller 
energibesparelsesmål i slutanvendelserne 
inden 31. december 2020. Dette mål bør 
svare til at opnå effektivitet eller 
besparelser på 1,5 % af alle 
energidistributørers eller alle 
energileverandører i detailledets 
energisalg målt i mængder som 
gennemsnit over den seneste treårige 
periode inden [direktivets 
gennemførelsesdato]. Denne mængde 
energieffektivitet eller energibesparelser 
skal de forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne, eller, hvis medlemsstaterne 
beslutter det, ved hjælp af attesterede 
besparelser fra andre parter som 
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beskrevet i stk. 5a. Medlemsstaterne kan 
fastsætte midlertidige mål i perioden frem 
til 31. december 2020.

Or. en

Ændringsforslag 665
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Medlemsstaterne definerer de 
støtteberettigede sektorer og 
foranstaltninger, landespecifik måling og 
verificeringsregler, herunder kvalitative 
projektkrav og andre støtteberettigede 
aktører end de forpligtede parter. De 
bevarer også muligheden for at koble 
forpligtelsen sammen med en 
handelsmekanisme, der er udformet i 
henhold til de nationale behov og 
omstændigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 666
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat kan udarbejde en 
energispareordning, hvis den skønner, at 
dette er nyttigt i forhold til at nå dens 
nationale energieffektivitetsmål. Denne 
ordning sikrer, at de forpligtede parter på 
den pågældende medlemsstats område 
gennemfører årlige, nationalt fastlagte 
mål for forbedring af energieffektiviteten 
med henblik på at nå det fælles 
europæiske 20 %-mål. Denne forbedring 
af energieffektiviteten skal de forpligtede 
parter opnå blandt slutkunderne og i 
forbindelse med energiproduktionen og 
-overførslen. Energisparepligtordningen 
slutter i 2020.

Or. de

Begrundelse

Energieffektivitet opnås ikke nødvendigvis kun via en energisparepligtordning - Tyskland har 
f.eks. oversteget målene for energieffektivitet i direktiv 2006/32/EF. Derfor er det op til 
medlemsstaterne at træffe beslutning om en energisparepligtordning, og velfungerende 
alternative systemer bør ikke forbydes kategorisk. 1,5%-målet er et vilkårligt mål -
medlemsstaterne bør selv beslutte, hvilken procentsats der tjener til at nå deres respektive 
nationale effektivitetsmål.

Ændringsforslag 667
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. Målet om 
energibesparelse skal indføres gradvist og 
med et startniveau, der er differentieret på 
nationalt plan med det formål til fulde at 
tage hensyn til tidligere foranstaltninger 
og resultater opnået indtil videre, 
herunder effektivitetsforanstaltninger, der 
allerede er vedtaget i brændstofsektoren.
Foranstaltninger, der er rettet mod 
langsigtede besparelser eller strukturerede 
programmer udarbejdet af operatører i 
sektoren for energieffektivitet, skal 
fremmes gennem incitamenter eller 
specifik skattebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 668
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning eller træffer de 
foranstaltninger, der er fastsat i denne 
artikels stk. 9. I sparepligtordningen
stilles der krav om, at forpligtede parter, 
der opererer på den pågældende 
medlemsstats område, skal opnå årlige 
energibesparelser. Medlemsstaterne 
fastsætter, hvem der er de forpligtede 
parter, og hvilken mængde energi, de skal 
spare. Ved fastsættelsen af disse mål skal 
de:
a) tage højde for deres nationale mål for 
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energieffektivitet i henhold til artikel 3
b) fastsætte flerårige mål for at give de 
forpligtede parter tilstrækkelig fleksibilitet 
og forudsigelighed.
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne.

Or. en

Ændringsforslag 669
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Medlemsstaterne 
fastsætter mængden af energibesparelser. 
Ved fastsættelsen af disse mål skal de: a) 
tage højde for deres nationale mål for 
energieffektivitet i henhold til artikel 3, 
b) fastsætte flerårige mål for at give de 
forpligtede parter tilstrækkelig fleksibilitet 
og forudsigelighed og c) tage højde for det 
potentielle bidrag og tidlige tiltag.
Denne mængde energibesparelser skal 
opnås blandt slutkunderne.

Or. en

Begrundelse

Det ville være mere passende for medlemsstaterne at fastsætte deres egne årlige sparemål 
(artikel 6) selv i stedet for at have et enkelt sparemål, der fastsættes på EU-plan. Dette årlige 
sparemål bør sigte mod at opfylde deres samlede nationale mål baseret på en række 
parametre, som omfatter tidligere og eksisterende besparelsestiltag, det aktuelle tekniske og 
økonomiske potentiale samt eksterne faktorer, såsom økonomisk vækst og udviklingen i de 
industrielle aktiviteter. Flerårige mål hjælper til med at undgå store forskelle i 
energisparemålene.
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Ændringsforslag 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med forbehold af artikel 3, stk. 1a, i 
dette direktiv, udarbejder hver
medlemsstat en energisparestøtteordning. 
Den skal sikre, at enten alle 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, iværksætter energieffektivitets-
foranstaltninger med et dokumenteret
årligt energibesparelsespotentiale
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Disse 
energieffektivitetsforanstaltninger skal de 
forpligtede parter iværksætte blandt 
slutkunderne, og gennemsnittet kan 
beregnes over den seneste treårsperiode.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1a. Der bør 
endvidere skelnes mellem energieffektivitet og energibesparelser som fastsat i de forskellige 
ændringsforslag til artikel 2. Forpligtede parter bør ikke være forpligtet til at gennemtvinge 
en adfærdsændring blandt deres kunder, men de kan iværksætte foranstaltninger, som 
normalt ville føre til energibesparelser blandt kunderne.

Ændringsforslag 671
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne forpligtes til at 
udarbejde relevante incitamentordninger, 
der skal forbedre energieffektiviteten 
blandt slutkunderne. I denne forbindelse 
analyserer hver medlemsstat indførelsen 
af en energisparepligtordning. Den sikrer, 
at enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke være forpligtede til at indføre en energisparepligtordning, eftersom 
slutkundens forbrugsadfærd kun i begrænset omfang er underlagt tredjemænds 
indflydelsesområde. Desuden vil hver nyvundne kunde medvirke til, at det bindende 
reduceringsmål på 1,5 % af den mængde energi, der afsættes om året, kan nås.

Ændringsforslag 672
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
der i den samlede energiproduktions- og 
energiforbrugskæde opnås årlige 
forbedringer af energieffektiviteten 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat. De forpligtede parter skal 
opnå forbedringerne af
energieffektiviteten i den samlede 
energiproduktions- og 
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parter opnå blandt slutkunderne. energiforbrugskæde.

Or. de

Begrundelse

Energiforbruget skal udformes mere effektivt i den samlede energiproduktions- og 
energiforbrugskæde, således at EU-målet om en forbedring af energieffektiviteten på 20 % i 
2020 kan nås. Energisparepligten skal være bindende for økonomien som helhed og skal også 
inddrage transportsektoren, hvis økonomiske potentiale er meget højt, men hidtil ikke er 
blevet udnyttet.

Ændringsforslag 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår et af medlemsstaten fastsat 
mål om energieffektivitet inden 2020. De 
forpligtede parter skal opnå dette mål 
blandt slutkunderne ved at udelukke 
anlæg, som er omfattet af direktiv 
2003/87/EF om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1. Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 



AM\883489DA.doc 55/101 PE475.932v01-00

DA

puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Ændringsforslag 674
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne, herunder ved 
tilslutning til og opgradering af 
fjernvarme- og fjernkøleanlæg eller 
installation af egne 
mikrokraftvarmeenheder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng mellem foranstaltningerne bør der gives tilladelse til at medtage 
forbedringer, som bedre kan opnås i energiforsyningskæden end på slutbrugersiden, i 
forbindelse med opnåelsen af energieffektivitetsmålet.

Ændringsforslag 675
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv



PE475.932v01-00 56/101 AM\883489DA.doc

DA

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. Der bør tages 
behørigt hensyn til at undgå dobbelt byrde 
for installationer, der er omfattet af 
emissionshandelssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 676
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne, herunder ved
tilslutning til og opgradering af 
fjernvarme- og fjernkøleanlæg eller 
installation af egne 
mikrokraftvarmeenheder.
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Or. en

Ændringsforslag 677
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne, herunder ved 
tilslutning til og opgradering af 
fjernvarme- og fjernkøleanlæg eller 
installation af egne 
mikrokraftvarmeenheder.

Or. en

Ændringsforslag 678
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning med henblik på at 
opnå sit langsigtede 
energieffektivitetspotentiale. Den skal 
sikre, at enten alle energidistributører eller 
alle energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
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i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

område, opnår kumulative årlige 
energibesparelser i slutanvendelserne 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat. Målet skal mindst svare til 
en akkumulering af besparelser på 1,5 % 
årligt for det pågældende år og for hvert 
af de foregående år. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at direktivet fører til langsigtede energibesparelser er det vigtigt, at det årlige 
sparemål på 1,5 % fortolkes korrekt som kumulativt og fokuserer på energibesparelserne i 
slutanvendelserne. Forslag om at medtage transport i beregningen af besparelserne på 1,5 %.

Ændringsforslag 679
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår kumulative årlige 
energibesparelser i slutanvendelserne
svarende til mindst 1,5 % af deres 
energisalg målt i mængder i det foregående 
år i denne medlemsstat. Målet skal mindst 
svare til en akkumulering af besparelser 
på 1,5 % om året for det pågældende år 
og hvert af de foregående år. Denne 
mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne.
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Or. en

Ændringsforslag 680
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning eller andre 
alternative foranstaltninger (fastsat i stk. 
9). Denne ordning eller de andre 
foranstaltninger (i henhold til stk. 9) skal 
sikre, at enten alle energidistributører eller 
alle energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår det mål, som fastsættes af 
medlemsstaten. Dette vejledende mål 
fastsættes på grundlag af 
medlemsstaternes endelige nationale 
energimål. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. en

Begrundelse

De enkelte medlemsstater har forskellige økonomiske strukturer, forskellige klimaforhold, 
forskellige energieffektivitetsniveauer osv. Fleksibilitet med hensyn til foranstaltningerne 
sikrer den bedste løsning for effektiv anvendelse af energi. Mange medlemsstater har med 
succes anvendt frivillige langsigtede aftaler om energieffektivitet, og dette bør anerkendes. 
Medlemsstaterne bør fastsætte målet for enhver ordning, og det bør være baseret på 
medlemsstaternes endelige nationale energimål.

Ændringsforslag 681
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne ved at øge 
energieffektiviteten i slutkundernes 
aktiviteter. Inden den 31. december 2012 
udarbejder Kommissionen en fælles 
metode til at beregne energieffektiviteten 
ved forskellige økonomiske aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår kumulative årlige 
energibesparelser svarende til mindst 
1,5 % af deres energisalg målt i mængder i 
det foregående år i denne medlemsstat. 
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne. Medlemsstaterne skal sikre, 
at foranstaltningerne til at opnå de 
påkrævede energibesparelser hvert år er 
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supplerende, og fokusere på langsigtede 
fordele.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør overlades fleksibilitet til at udforme deres egne nationale ordninger for 
energisparepligt med hensyn til forpligtede parter, ambitionsniveau osv. Der bør dog stilles 
krav til, at foranstaltningerne i forbindelse med sådanne ordninger er supplerende, og at der 
fokuseres på langsigtede besparelser.

Ændringsforslag 683
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til mindst 1 % af deres forventede 
energisalg målt i mængder baseret på det 
foregående år i denne medlemsstat 
eksklusive energi anvendt til transport. 
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt de 
slutkunder, der er underlagt 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
forskelsbehandling, krydssubsidiering og 
konkurrenceforvridning.

Or. en

Ændringsforslag 684
András Gyürk

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. Kommissionen 
sikrer, at fælles generelle målings- og 
verificeringsprincipper er til 
medlemsstaternes rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 685
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
fastsat af medlemsstaterne og svarende til 
1,5 % som en procentdel af deres 
energisalg målt i mængder i det foregående 
år i denne medlemsstat eksklusive energi 
anvendt til transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt distributørerne og 
slutkunderne. Disse årlige 
energibesparelser skal føre til opnåelse af 
det i artikel 3, stk. 2, fastsatte mål.
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Or. en

Ændringsforslag 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
fastsat af medlemsstaterne som en 
procentdel af deres energisalg målt i 
mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt distributørerne og 
slutkunderne. Disse årlige 
energibesparelser skal føre til opnåelse af 
det i artikel 3, stk. 2, fastsatte mål.

Or. en

Begrundelse

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.
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Ændringsforslag 687
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, mellem … og … opnår årlige 
energibesparelser svarende til 1,5 % af 
deres energisalg målt i mængder i det 
foregående år i denne medlemsstat 
eksklusive energi anvendt til transport. 
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne, ikke ved at afbryde deres 
energiforsyning, men ved at øge 
enhedseffektiviteten i alle sektorer.

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage forpligtelser med hensyn til årlige besparelser, som skyldes en
faktisk stigning i effektiviteten, snarere end af begrænsninger.

Ændringsforslag 688
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
incitamentordning til forbedring af 
energieffektiviteten. Den skal skabe 
incitamenter for, at enten alle 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
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i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede 
parter opnå blandt slutkunderne.

område, opnår årlige energibesparelser. 
Denne mængde energibesparelser kan bl.a. 
opnås blandt slutkunderne.

Or. de

Ændringsforslag 689
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, 
at enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparestøtteordning. I denne ordning 
stilles der krav om, at alle 
energidistributører og/eller alle 
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opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i de tre foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne viser, at ændringer i målet er mere dynamiske, hvis det kan udgøre et 
gennemsnit over et langt tidsrum. Dette giver færre udsving i energieffektivitetsmålet i forhold 
til et scenario, hvor det kun er muligt at medtage besparelser fra sidste år. Dette forbedrer 
muligheden for en effektiv mellem- og langsigtet forretningsplanlægning.

Ændringsforslag 691
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, i 2020 opnår årlige 
energibesparelser på 15 % af deres 
energisalg målt i mængder i 2010 i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. ro

Ændringsforslag 692
Ioan Enciu
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 693
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Der er masser af energieffektivitetsgevinster, der kan opnås i transportsektoren. Dette direktiv 
bør skabe incitamenter for energieffektivitet i transportsektoren af alle de samme grunde til, 
at vi sætter pris på energieffektivitet i resten af økonomien.

Ændringsforslag 694
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 695
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser 
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 

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

i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. en

Ændringsforslag 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør opmuntres til foranstaltninger 
rettet mod langsigtede besparelser eller 
strukturerede programmer foreslået af 
operatører i energieffektivitetssektoren 
gennem incitamenter eller specifik 
skattebehandling.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal træffe de mest passende foranstaltninger til at nå dette mål.

Ændringsforslag 697
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning eller andre 
foranstaltninger (i overensstemmelse med 
stk. 9). Denne ordning eller andre 
foranstaltninger skal kræve, at enten alle 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
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opererer på den pågældende medlemsstats 
område, gennemfører foranstaltninger til 
energieffektivitetsforbedringer sammen 
med kunder, som modtager 
energitjenester. Denne ordning eller 
andre foranstaltninger skal føre til det 
energieffektivitetsmål, der er tildelt 
distribueret energi i henhold til stk. 1. 
Foranstaltningerne til energibesparelser 
skal opnås af de forpligtede parter blandt 
slutkunder. Medlemsstaterne kan 
overvåge besparelsesresultater i perioder 
på maksimalt tre år.

Or. en

Begrundelse

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Ændringsforslag 698
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For at maksimere incitamenter og 
udbredelse bør medlemsstaterne sikre, at 
omkostningerne ved en given 
foranstaltning ikke opvejer de forventede 
besparelser.

Or. en

Ændringsforslag 699
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den nationale tilsynsmyndighed 
fastsætter mængden af energi, der skal 
spares af de forpligtede parter ved at 
anvende en beregningsmetode, der 
angiver omkostningsoptimaliteten for 
energieffektiviteten i de forskellige 
økonomiske sektorer.
Ved fastsættelsen af disse mål skal de:
a) tage højde for deres nationale mål for 
energieffektivitet, jf. stk. 3.
b) fastsætte flerårige mål for at give de 
forpligtede parter tilstrækkelig fleksibilitet 
og forudsigelighed; og
c) anvende ordningen på alle sektorer.
Målet for energibesparelser indføres 
gradvist, med et startniveau, der er 
differentieret på nationalt plan for at tage 
fuldt hensyn til tidlige tiltag og resultater, 
der er opnået indtil nu, herunder 
effektivitetsforanstaltninger, der allerede 
er vedtaget.

Or. en
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Ændringsforslag 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at hele 
udgiften, der er nødvendig for at opnå 
energibesparelserne, kan inddrives blandt 
slutkunderne. Når der gennemføres en 
støtteordning for energibesparelser i 
overensstemmelse med stk. 1, sikrer 
medlemsstaterne gennemsigtighed og 
undgår konkurrenceforvridning. Der kan 
opmuntres til foranstaltninger, der er 
rettet mod besparelser med en lang levetid 
ved merværdifaktorer, som skal besluttes 
af medlemsstaterne, og ikke er til skade 
for reglerne om det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for mekanismen for dækning af omkostninger for at etablere en bæredygtig 
energieffektivitetsforpligtelse pålagt energidistributionsselskaber. Forslaget om at anvende 
merværdifaktorer fremsættes for at opmuntre markedet og forpligtede parter til at rette 
foranstaltninger mod energibesparelser med en lang levetid. En sådan foranstaltning vil 
udvikle markedet for nye og mere omkostningseffektive markedsteknologier.

Ændringsforslag 701
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Hver forpligtede parts tidligere 
opnåede præstationer på området for 
forbedring af energieffektiviteten siden 
1.1.2005 skal anerkendes som værende 
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positive og inddrages.

Or. de

Begrundelse

Hver forpligtede parts eksisterende og tidligere realisationer skal anerkendes som værende 
positive, så de virker som incitament til yderligere tiltag. 20-20-20-målene skal realiseres ved 
hjælp af den klima- og energipakke (beslutning nr. 406/2009/EF), der trådte i kraft i juni 
2009. Kernen i pakken består af fire regler, der supplerer hinanden og refererer til år 2005 
med hensyn til de mål, der skal opnås.

Ændringsforslag 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne definerer 
kvalificerede sektorer og foranstaltninger, 
landespecifikke målings- og 
verificeringsregler i overensstemmelse 
med afsnit 1b, herunder kvalitative 
projektkrav og kvalificerede aktører ud 
over de forpligtede parter. 
Medlemsstaterne bevarer muligheden for 
at koble støtteordningen sammen med en 
handelsmekanisme udformet i henhold til 
nationale behov og omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, der beslutter at indføre en støtteordning vedrørende energieffektivitet, bør 
udforme denne ordning i overensstemmelse med deres nationale omstændigheder, men 
baseret på fælles europæiske kriterier. Muligheden for indførelse af en handelsmekanisme på 
et senere tidspunkt bør ikke udelukkes.
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Ændringsforslag 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Inden december 2013 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18 fælles og omkostningseffektive 
kriterier for måling og verificering af 
energieffektivitetsforanstaltninger 
herunder deres 
energibesparelsespotentiale, hvilket vil 
gøre det muligt at kvantificere forpligtede 
parters energieffektivitetsbestræbelser i 
forbindelse med denne artikel. 
Landespecifikke målings- og 
verificeringsregler fastsat af 
medlemsstaterne baseres på disse 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser viser, at de forskellige eksisterende systemer i EU vurderer 
effektivitetsgevinster af den ens foranstaltning forskelligt. Derfor bør der indføres en metode, 
som sikrer, at de forskellige nationale ordninger oprettes i overensstemmelse med nationale, 
landespecifikke regler, men baseret på fælles målings- og verificeringskriterier i EU.

Ændringsforslag 704
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Energibesparelsesmålene skal 
indføres på en differentieret måde på 
grundlag af hver enkelt medlemsstats 



AM\883489DA.doc 75/101 PE475.932v01-00

DA

udgangspunkt, idet der tages hensyn til de 
tiltag, der allerede er foretaget, og de 
resultater, der er opnået indtil nu.

Or. it

Ændringsforslag 705
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på 
at undgå at strukturere ordninger, der 
sender omkostningerne til gennemførelse 
af energieffektivitetsordninger videre til 
alle forbrugere, uanset om de direkte har 
draget fordel heraf eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 706
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De anlæg, der indgår i 
emissionshandelen, berøres ikke af de 
krav, der nævnes i artikel 6, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Med gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (direktiv 2009/29/EF) kan 
incitamenter i emissionshandelsordningen gå tabt. For at undgå at der opstår 
konkurrencemæssige ulemper for de virksomheder, der berøres af 
emissionshandelsordningen, skal disse undtages fra energisparepligterne.
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Ændringsforslag 707
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse i en 
medlemsstat, der er i en økonomisk 
recession.

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke forlanges af en medlemsstat, hvis økonomi oplever tilbagegang, at den skal 
foretage de tilstræbte investeringer i deres fulde omfang. Desuden falder energiforbruget 
under alle omstændigheder under en recession.

Ændringsforslag 708
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at udgifterne 
til energibesparelser i tilstrækkelig grad 
kan inddrives blandt slutkunder, og 
undgår forskelsbehandling, 
krydssubsidiering og 
konkurrenceforvridning.

Or. en

Ændringsforslag 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv



AM\883489DA.doc 77/101 PE475.932v01-00

DA

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale myndigheder fastsætter 
omkostningsinddrivelsesmekanismer, der 
sikrer, at omkostninger, der er forbundet 
med bestemmelserne i denne artikel, fuldt 
ud inddrives.

Or. en

Begrundelse

Systemet skal også etableres på en måde, der ikke skaber forskelsbehandling blandt 
markedsdeltagerne og ikke forvrider konkurrencen. Omkostningsinddrivelsesmekanismer i de 
regulerede sektorer af markedet bør være en forudsætning, når forpligtelsesordningerne 
etableres, da de spiller en vigtig rolle til sikring af lige vilkår.

Ændringsforslag 710
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne forpligtes til at sikre 
kravene i henhold til artikel 6, stk. 1, 
gennem separate planer for forbedring af 
effektiviteten og tilsvarende 
foranstaltninger i bygnings-, transport- og 
industrisektoren.

Or. de

Begrundelse

De forskellige sektorer har forskelligt økonomisk potentiale med hensyn til forbedringen af 
energieffektiviteten. Derfor skal de behandles og vurderes enkeltvis, og der skal træffes 
foranstaltninger i henhold til denne behandling og vurdering.

Ændringsforslag 711
Gaston Franco
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af 
de forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

2. Medlemsstaterne identificerer de 
forpligtede parter. Den metode, der vælges 
til at udtrykke energieffektivitetsmålene, 
anvendes til at beregne resultaterne med 
hensyn til den energieffektivitet, de 
forpligtigede parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Ændringsforslag 712
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 

2. Medlemsstaterne beregner mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, først som enten endeligt 
energiforbrug og dernæst som forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energieffektivitetsgevinster, anvendes også 
til at beregne de besparelser, de 
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parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

forpligtigede parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 713
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Brændstoffers brændværdier, idet der 
tages højde for konverteringstab som 
anført i bilag IV, finder anvendelse.

Or. pl

Begrundelse

Tabellen viser ikke konverteringsfaktorerne, men brændværdierne, når der er taget hensyn til 
disse.

Ændringsforslag 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
det opnåede energibesparelsespotentiale, 
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forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

der kræves af hver af de forpligtede parter, 
som enten endeligt energiforbrug eller 
forbrug af primærenergi. Den metode, der 
vælges til at udtrykke den krævede 
mængde energibesparelser, anvendes også 
til at beregne de besparelser, de 
forpligtigede parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 715
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug i Mtoe eller forbrug af 
primærenergi i Mtoe. Den metode, der 
vælges til at udtrykke den krævede 
mængde energibesparelser, anvendes også 
til at beregne de besparelser, de 
forpligtigede parter hævder at have opnået. 

Or. en

Ændringsforslag 716
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
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forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 
primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

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

Or. fr

Ændringsforslag 717
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må 
kun medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 718
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 

udgår
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hver af de forpligtede parter, og de må 
kun medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

Or. fr

Ændringsforslag 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelsespotentiale på langt 
sigt. Medlemsstaterne definerer 
foranstaltninger, der er rettet mod 
kortsigtede besparelser, og kan anvende 
bilag V, punkt 1, som retningslinje.

Or. en

Ændringsforslag 720
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
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1, må ikke udgøre mere end 10 % af den
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

1, må ikke udgøre en overdreven mængde 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, og de må kun medregnes 
som opfyldelse af den forpligtelse, der er 
fastsat i stk. 1, hvis de kombineres med 
foranstaltninger, som medfører besparelser 
på langt sigt.

Or. en

Ændringsforslag 721
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 5 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

Or. en

Ændringsforslag 722
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 25 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
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forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

Or. de

Ændringsforslag 723
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 25 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

Or. de

Ændringsforslag 724
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 10 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.

3. Foranstaltninger, der sigter mod 
kortsigtede besparelser, jf. bilag V, punkt 
1, må ikke udgøre mere end 40 % af den 
mængde energibesparelser, der kræves af 
hver af de forpligtede parter, og de må kun 
medregnes som opfyldelse af den 
forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, hvis de 
kombineres med foranstaltninger, som 
medfører besparelser på langt sigt.
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Or. de

Begrundelse

Set i lyset af medlemsstaternes forskellige udgangssituationer er det nødvendigt med mere 
fleksibilitet. Undersøgelser har f.eks. vist, at manglende bevidsthed om problemet og 
manglende interesse er nogle af de største hindringer. Her drejer det sig altså om "bløde" 
foranstaltninger, der kan føre til en betydeligt højere energibesparelse end de 10 %, som 
Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag 725
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal sørge for, at der 
i forbindelse med beregningen af de 
energibesparelser, der optælles med 
henblik på at opfylde forpligtelsen i stykke 
2, tages hensyn til foranstaltningernes 
levetid og omkostningseffektivitet. 
Foranstaltningerne skal sigte mod 
energibesparelser på lang sigt og baseres 
på standardværdier og -levetider, der 
vedtages af medlemsstaterne på baggrund 
af gennemsigtighed og pålidelighed. Disse 
værdier meddeles Kommissionen, som 
kan anmode om, at de ændres, hvis der er 
mistanke om, at de vil fordreje 
konkurrencen, eller hvis de er mindre 
ambitiøse end de standardværdier og 
-levetider, der er fastsat på EU-plan.

Or. fr

Ændringsforslag 726
Norbert Glante

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Besparelser i det primære 
energiforbrug, som følger af 
brændselsskift og/eller tilslutning til 
effektiv fjernvarme og -køling blandt 
slutkunder, kan lægges til 1,5 %-målet. 
Kommissionen indfører den relevante 
metode inden 1. januar 2014 ved hjælp af 
en delegeret retsakt i henhold til 
artikel 18.

Or. de

Begrundelse

Ændringer i varmesystemet, inklusive et brændselsskift, har et stort besparelsespotentiale 
med hensyn til det primære energiforbrug og bør derfor registreres. Denne tilføjelse sikrer 
sammenhæng i foranstaltninger i henhold til artikel 6 og 10.

Ændringsforslag 727
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at mindst 
40 % af mængden af energibesparelser, 
der kræves af hver af de forpligtede 
parter, er resultat af en dybtgående 
renovering af den eksisterende 
bygningsmasse.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelsesforpligtelsen ville blive en udmærket finansieringsmekanisme for 
dybtgående renoveringer.
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Ændringsforslag 728
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at mindst 
40 % af mængden af energibesparelser, 
der kræves af hver af de forpligtede 
parter, er resultat af dybtgående 
renovering af den eksisterende 
bygningsmasse.

Or. en

Begrundelse

Forpligtede parter ville blive opmuntret til at fokusere på langsigtede foranstaltninger med 
højere virkning snarere end på kortsigtede foranstaltninger, der er nemmere at gennemføre, 
men har en mindre virkning med hensyn til at reducere energiforbruget på længere sigt. 
Energibesparelsesforpligtelsen ville desuden blive en udmærket finansieringsmekanisme for 
dybtgående renoveringer.

Ændringsforslag 729
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
gevinster, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes og 
verificeres i overensstemmelse med fælles 
generelle måle- og verificeringskriterier 
samt landespecifikke regler. De fælles 
generelle måle- og verificeringskriterier 
(f.eks. kriterier for at undgå dobbelt 
optælling og garantere yderligere 
besparelser, kriterier for at fastsætte 
standardlevetidsværdier og antagne 
besparelser, præcisering af hvad der 
menes med statistiske metoder) vil blive 
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defineret af Kommissionen i en fremtidig 
retsakt. 

Hvor forpligtelsesordningen finansieres 
via energitakster, bør nationale 
energitilsynsmyndigheder have en direkte 
rolle i definitionen af teknisk og 
økonomisk regulering, der gælder for 
ordningen, samt i administrationen af 
den, med støtte fra tredjeparter, hvor der 
er behov for det.
De indfører kontrolsystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

Or. en

Ændringsforslag 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører autoriserede uafhængige 
måle- og verificeringssystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt. Verificeringen skal 
finde sted hvert andet år. Såfremt der ved 
den uafhængige måling og verificering 
findes en ikke verificerbar besparelse eller 
besparelser, der ikke er dokumenteret, 
kan de ikke medtages i målet på 20 %.

Or. en
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Ændringsforslag 731
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører kontrolsystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt. Verificeringen skal 
finde sted hvert andet år og fortages af en 
uafhængig inspektør.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at de dokumenterede besparelser kan verificeres for at opretholde 
fremskridt i at nå målet på 20 % i 2020.

Ændringsforslag 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

Or. en

Begrundelse

Behørig verificering af energibesparelserne er afgørende for at sikre, at forbrugerne 
behandles godt, og for at skabe tillid til, at beregnede besparelser faktisk opnås. Systemet skal 
sikre, at besparelser, der tilskrives hver enkelt type foranstaltning (forudgående), er nøjagtige 
og baseret på faktisk forbrugeradfærd og at måling (efterfølgende) af stikprøver af 
foranstaltninger udføres med uafhængig verificering. Sidstnævnte er særligt vigtig for 
foranstaltninger, hvis virkning er afhængig af forbrugeradfærd som f.eks. apparater, el-pærer 
eller "gør-del-selv" loftsisolering.

Ændringsforslag 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører kontrolsystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt. Medlemsstaterne 
sikrer, at udgifterne til energibesparelser 
kan inddrives blandt slutkunder. Når der 
gennemføres et 
besparelsesforpligtelsessystem i 
overensstemmelse med stk. 1, skal 
medlemsstaterne undgå 
forskelsbehandling, krydssubsidiering og 
konkurrenceforvridning.

Or. en
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Ændringsforslag 734
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Behørig verificering af energibesparelserne sikrer, at forbrugerne behandles godt, og skaber 
tillid til, at beregnede besparelser faktisk opnås. Systemet skal sikre, at besparelser, der 
tilskrives hver enkelt type foranstaltning (forudgående), er nøjagtige og baseret på faktisk 
forbrugeradfærd, og at måling (efterfølgende) af stikprøver af foranstaltninger finder sted 
med uafhængig verificering. Dette er vigtigt for foranstaltninger, hvis virkning er afhængig af 
forbrugeradfærd, f.eks. el-pærer eller "gør-del-selv" loftsisolering.

Ændringsforslag 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører kontrolsystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at det 
energibesparelsespotentiale, som de 
forpligtede parter hævder at have opnået, 
beregnes og verificeres i overensstemmelse 
med fælles generelle måle- og 
verificeringskriterier og de specifikke 
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signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

nationale regler.

Or. en

Ændringsforslag 736
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne indfører 
kontrolsystemer til måling og kontrol, som
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

Or. fr

Ændringsforslag 737
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører kontrolsystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel, men højst 0,5 %, af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
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er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at de bureaukratiske omkostninger ikke belaster de pressede offentlige 
budgetter.

Ændringsforslag 738
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 739
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at udgifterne til 
energibesparelser kan inddrives blandt 
slutkunder. Når der gennemføres et 
besparelsesforpligtelsessystem i 
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overensstemmelse med stk. 1, skal 
medlemsstaterne undgå 
forskelsbehandling, krydssubsidiering og 
konkurrenceforvridning.

Or. en

Ændringsforslag 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan 
medlemsstaterne:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) idet der erindres om, at 
medlemsstaterne har defineret begrebet 
sårbare kunder i henhold til direktiv 
2009/72, artikel 3, stk. 7, sikrer 
medlemsstaterne, at en andel af 
energieffektivitetsforanstaltningerne 
rettes mod denne gruppe

Or. en

Begrundelse

At sikre at en andel af energieffektivitetsgevinsterne er rettet mod dem, der lider af 
energifattigdom, bør være et krav snarere end en valgmulighed.
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Ændringsforslag 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) medtage krav med socialt sigte i de 
spareforpligtelser, de indfører, herunder 
ved at kræve, at der gennemføres 
foranstaltninger i husholdninger, der er 
berørt af energifattigdom, eller i socialt 
boligbyggeri, hvilket styrker 
gennemførelsen af handlingsprogrammer, 
herunder en flertrinstilgang (energisyn, 
energirådgivning, økonomisk rådgivning, 
arbejder, overvågning af arbejders 
effektivitet)

Or. en

Ændringsforslag 743
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) medtage krav med socialt sigte i de 
spareforpligtelser, de indfører, herunder 
ved at kræve, at der gennemføres 
foranstaltninger i husholdninger, der er 
berørt af energifattigdom, af udlejere eller 
grupper af investorer, som udlejer deres 
ejendom, eller i socialt boligbyggeri

Or. en

Ændringsforslag 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 745
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 747
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 748
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) tillade de forpligtede parter at anføre 
besparelser opnået i et givet år, så længe 
de kan dokumenteres og verificeres, og så 
længe de ikke øger besparelsernes levetid.

Or. en

Begrundelse

Idet der tages højde for besparelsernes levetid, bør det være op til medlemsstaterne at vælge, 
hvor stor en del af energibesparelserne, der kan overføres/sættes i banken. Dette er vigtigt for 
at sikre udvikling af systemet og for at opretholde konkurrence for så vidt angår 
prisniveauerne på energibesparelser.

Ændringsforslag 750
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) tillade de forpligtede parter at anføre 
besparelser opnået i et givet år, så længe 
de kan dokumenteres og verificeres.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør nationalt være i stand til at træffe beslutning om, hvor stor en del af 
energibesparelserne, der kan overføres/sættes i banken. Dette er vigtigt, fordi 
medlemsstaterne bør tage højde for besparelsernes levetid i et sådant banksystem. 
Bankvirksomhed er af afgørende betydning for at sikre udvikling af systemet og for at 
opretholde konkurrencen for så vidt angår prisniveauerne på energibesparelser.

Ændringsforslag 751
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) tillade de forpligtede parter at anføre 
besparelser opnået i et givet år hen imod 
det endelige mål i 2020.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelser bør anføres i hele perioden, da dette er det eneste incitament til at 
garantere høje investeringer.

Ændringsforslag 752
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) tillade de forpligtede parter at anføre 
besparelser opnået i et givet år over hele 
perioden.

Or. de

Ændringsforslag 753
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 754
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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