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Ændringsforslag 1478
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan tage højde for
forventede fremtidige ændringer i 
brændselssammensætningen og 
elproduktionseffektiviteten i forbindelse 
med fastsættelsen af koefficienten for 
primærenergi for elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Koefficienten på 2,5 er allerede forældet og er upassende til vurdering af ydeevnen indtil 
2020, hvor der vil være en betydeligt større andel lav- og nulkulstofkapacitet i 
elektricitetssammensætningen. En koefficient kan skabe incitament til en ændring væk fra 
elektricitet mod direkte opvarmning med fossile brændstoffer, hvilket nedsætter mulighederne 
for lavkulstof- og energieffektive teknologier såsom varmepumper og elkøretøjer. Dette ville 
kunne medføre en stigning i drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 1479
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kan derudover 
anvende en koefficient for primærenergi 
på 1 for elektricitet i forbindelse med 
vurderingen af 
energieffektivitetsforanstaltningerne i 
tilfælde, hvor dette ville forhindre en 
nettostigning i drivhusgasemissionerne.

Or. en
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Begrundelse

Koefficienten på 2,5 er allerede forældet og er upassende til vurdering af ydeevnen indtil 
2020, hvor der vil være en betydeligt større andel lav- og nulkulstofkapacitet i 
elektricitetssammensætningen. En koefficient kan skabe incitament for en ændring væk fra 
elektricitet mod direkte opvarmning ved fossile brændstoffer, hvilket nedsætter mulighederne 
for lavkulstof- og energieffektive teknologier såsom varmepumper og elkøretøjer. Dette ville 
kunne medføre en stigning i drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 1480
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 
9.

udgår

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastsætte en metode til cost-benefit-
analyse, jf. artikel 10, stk. 9.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18, for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, jf. 
artikel 10, stk. 10, tredje afsnit.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den betydelige forskel mellem medlemsstaternes satser er det muligvis ikke passende 
at have en universaltilgang.
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Ændringsforslag 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 
9.

udgår

Or. fi

Begrundelse

Et system baseret på gensidig anerkendelse af energibesparelser ville være besværligt rent 
administrativt og meget omkostningstungt.

Ændringsforslag 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 
9.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1483
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 
9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge en harmoniseret 
beregningsmodel til måling, overvågning
og kontrol af de energibesparelser, der 
primært er opnået gennem 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten og programmer inden 
for alle slutanvendelsessektorer, jf. artikel 
6.

Or. en

Ændringsforslag 1484
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 
10.

Or. en

Ændringsforslag 1485
András Gyürk
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastsætte en metode til cost-benefit-
analyse, jf. artikel 10, stk. 9.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastsætte en metode til cost-benefit-
analyse, jf. artikel 10, stk. 9.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastsætte en fælles almen ramme til 
gennemførelse af cost-benefit-analyser, jf. 
artikel 10, stk. 9.

Or. ro

Ændringsforslag 1487
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18, for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, jf. 
artikel 10, stk. 10, tredje afsnit.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1488
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18, for at 
tilpasse værdier, beregningsmetoder, 
standardkoefficient for primærenergi og 
krav i bilag I til XV til den tekniske 
udvikling og for at tilpasse 
energieffektivitetskravene i bilag III til 
konkurrencevilkårene.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1489
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18, for at 
tilpasse værdier, beregningsmetoder, 
standardkoefficient for primærenergi og 
krav i bilag I til XV til den tekniske 
udvikling og for at tilpasse 
energieffektivitetskravene i bilag III til 
konkurrencevilkårene.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18, for at 
tilpasse værdier, beregningsmetoder, 
standardkoefficient for primærenergi og 
krav i bilag I til XV.

Or. en
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Ændringsforslag 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. ro
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Ændringsforslag 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 17 
tillægges Kommissionen for to år fra den 
[datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 1493
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør undgå at opstille 
urealistiske mål for de brancher, hvor den 
direkte konsekvens er en betydelig risiko 
for CO2-lækage. Medlemsstaterne bør i 
stedet aftale tilpassede og opnåelige 
energieffektivitetsstrategier med disse 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den delegerede retsakt offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og
træder i kraft inden udløbet af denne 
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periode, hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden fristens udløb begge har 
meddelt Kommissionen, at de har til 
hensigt ikke at gøre indsigelse.

Or. ro

Ændringsforslag 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Såfremt enten Europa-Parlamentet 
eller Rådet gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, træder denne ikke i 
kraft. Den institution, der gør indsigelse 
mod den delegerede retsakt, anfører 
begrundelsen herfor.

Or. ro

Ændringsforslag 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1497
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1499
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 

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

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af artikel 19 for at bringe denne i overensstemmelse med ændringerne i artikel 3.

Ændringsforslag 1500
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 31. oktober 2013 indsender 
medlemsstaterne nationale
energieffektivitetsplaner til 
Kommissionen, som beskriver, hvordan 
medlemsstaterne vil nå de nationale mål 
for energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Disse planer skal omfatte 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
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energieffektiviteten med henblik på at nå 
de nationale mål for energieffektivitet, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1. 
Rapporterne suppleres med opdaterede 
skøn over det forventede samlede primær-
energiforbrug i 2020 og det forventede 
primærenergiforbrug i de sektorer, der er 
angivet i bilag XIV, del 1.

planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten.
De nationale energieffektivitetsplaner skal 
vurderes af Kommissionen. 
Kommissionen kan afvise en plan eller 
komme med ændringsforslag til 
foranstaltningerne i planerne, hvis de 
ikke er tilstrækkelige til at nå det 
nationale mål for energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 30. april 2013 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger om 
nationale politikker for energieffektivitet, 
handlingsplaner, programmer og 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Rapporterne suppleres med 
opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1. 
Rapporterne skal anføre, hvorvidt 
medlemsstaternes forbedrede 
energieffektivitet er i overensstemmelse 
med forløbet som fastsat af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 3, 
stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1503
Romana Jordan Cizelj

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger om 
nationale politikker for energieffektivitet, 
handlingsplaner, programmer og 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Rapporterne suppleres med 
opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1. 
Rapporterne skal anføre, hvorvidt 
medlemsstaternes forbedrede 
energieffektivitet er i overensstemmelse 
med forløbet som fastsat af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 3, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1504
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Rapporterne suppleres med 
opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1. 
Rapporterne skal anføre, hvorvidt 
medlemsstaternes forbedrede 
energieffektivitet er i overensstemmelse 
med forløbet som fastsat af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 3, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af artikel 19 for at bringe denne i overensstemmelse med ændringerne i artikel 3.

Ændringsforslag 1505
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger om 
nationale politikker for energieffektivitet, 
handlingsplaner, programmer og 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, og om gennemførelse af
de nationale køreplaner som anført i 
artikel 3, stk. 2. Rapporterne suppleres 
med opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
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sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

Or. en

Ændringsforslag 1506
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest den 31. december 2013 og derefter 
hvert tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger om 
nationale politikker for energieffektivitet, 
handlingsplaner, programmer og 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Rapporterne suppleres med 
opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

Or. en

Ændringsforslag 1507
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Rapporterne suppleres med 
opdaterede skøn over det forventede 
samlede primær- eller slutenergiforbrug i 
2020 og det forventede 
primærenergiforbrug i de sektorer, der er 
angivet i bilag XIV, del 1.

Or. fr

Begrundelse

Slutenergi er den eneste energi, som har en direkte indflydelse på forbrugerne:
Foranstaltninger vedrørende slutenergi har en synlig indvirkning på slutbrugernes regninger 
og er derfor med til at bekæmpe energifattigdom og mere overordnet til at styrke de 
almindelige borgeres købekraft og virksomhedernes konkurrenceevne.

Ændringsforslag 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal vurdere planerne og 
kan komme med anbefalinger vedrørende 
forbedringer og den praktiske 
gennemførelse af det overordnede mål på 
20 %, hvis planerne er urealistiske, eller 
det vurderes at være usandsynligt, at 
målet kan nås ud fra foranstaltningerne i 
planerne.

Or. en

Ændringsforslag 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tilvejebringer senest den 1. 
januar 2014 en vejledende model for de 
supplerende rapporter. Modellen vedtages 
efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 20, 
stk. 2. De supplerende rapporter skal under 
alle omstændigheder indeholde de 
oplysninger, der er specificeret i bilag XIV.
Når medlemsstaterne fastsætter de 
nationale energieffektivitetsmål, skal de 
tage højde for omkostningseffektive 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
risikoen for kulstoflækage.

Or. en

Ændringsforslag 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tilvejebringer senest den 1. 
januar 2013 en vejledende model for de 
supplerende rapporter. Modellen vedtages 
efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 20, 
stk. 2. De supplerende rapporter skal under 
alle omstændigheder indeholde de 
oplysninger, der er specificeret i bilag XIV.

Or. en

Ændringsforslag 1511
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1512
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne. Navnlig hvis en 
medlemsstat ikke følger planen som 
fastsat i artikel 3, stk. 1, skal 
Kommissionen kræve, at medlemsstaten 
træffer passende og rimelige 
foranstaltninger til at kunne komme på 
rette spor igen inden for en rimelig frist.

Or. en

Begrundelse

Jf. direktivet om vedvarende energi (2009/28/EF) skal medlemsstaterne træffe effektive 
foranstaltninger i overensstemmelse med et forløb for gennemførelse af forbedringer. Denne 
fremgangsmåde fungerer godt i praksis og bør derfor også anvendes i forbindelse med 
energieffektivitet.

Ændringsforslag 1514
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 

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

gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne. Hvis en medlemsstat 
ikke følger planen som fastsat i artikel 3, 
stk. 2, skal Kommissionen kræve, at 
medlemsstaten foreslår foranstaltninger 
til at kunne komme på rette spor igen 
inden for en rimelig frist.

Or. en

Begrundelse

Jf. direktivet om vedvarende energi (2009/28/EF) skal medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med et forløb, som indtil videre har vist gode resultater, 
idet medlemsstaten foreslår en lignende metode til vedtagelse for energieffektiviteten.

Ændringsforslag 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 
gennemføre dette direktiv. Denne 
vurdering skal tage højde for 
udviklingerne i energiintensiteten, som er 
beregnet under anvendelse af 
indikatorerne som anført i bilag XIV, del 
1, litra a). Kommissionen fremsender sin 
vurdering til Europa-Parlamentet og Rådet. 
På baggrund af sin vurdering af 
rapporterne kan Kommissionen udstede 
henstillinger til medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 1516
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, mod målet som 
fastsat i artikel 3, stk. 2, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 1518
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter, herunder 
estimaterne som nævnt i punkt 2, og 
vurderer, i hvilket omfang medlemsstaterne 
har gjort fremskridt med at opfylde de 
nationale mål for energieffektivitet, der er 
fastsat i medfør af artikel 3, stk. 1, og med 
at gennemføre dette direktiv. 
Kommissionen fremsender sin vurdering til 
Europa-Parlamentet og Rådet. På baggrund 
af sin vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen tilpasse 
energibesparelserne som anført i artikel 3, 
stk. 2, og kan udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

Or. ro

Ændringsforslag 1519
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den 
første supplerende rapport skal der indgå 
en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 

udgår
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samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.
Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette 
direktiv får for direktiv 2003/87/EF, 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 
2010/31/EF.

Or. en

Begrundelse

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Ændringsforslag 1520
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den 
første supplerende rapport skal der indgå 
en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Eksisterende og nye installationers forbedrede energieffektivitet skal tage udgangspunkt i 
feasibilityundersøgelser. Det er ikke altid økonomisk og teknisk muligt at opnå niveauet for de 
bedste tilgængelige teknikker. Antallet af kvoter fra EU's emissionshandelsordning (det 
såkaldte loft) fastsættes af emissionshandelsdirektivet, så dette energieffektivitetsdirektiv er 
ikke det rette sted at prøve at ændre dette loft. Emissionshandelssystemet er valgt som det 
markedsbaserede instrument til at reducere CO2-emissionen, og der bør ikke være andre 
dokumenter, der påvirker prisen på kvoterne og skaber usikkerhed om CO2-markedet.
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Ændringsforslag 1521
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den 
første supplerende rapport skal der indgå 
en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den 
første supplerende rapport skal der indgå 

udgår
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en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

Or. fr

Begrundelse

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Ændringsforslag 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den 
første supplerende rapport skal der indgå 
en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

udgår

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at indføre strenge krav om bedste tilgængelige teknikker vedrørende 
energieffektiviteten efter 2014 for kraftvarmeværker er et eksempel på dobbeltregulering, da 
der er tale om en uoverensstemmelse med den eksisterende EU-lovgivning. Det nye direktiv 
2010/75/EU om industrielle emissioner, som blev godkendt i 2010, har fastsat bestemmelser 
til regulering af disse aspekter.

Ændringsforslag 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, inden den 31. 
december 2015 forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
eller opdatering af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

Or. en

Begrundelse

Denne dato er i overensstemmelse med direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

Ændringsforslag 1525
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
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vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen 
inden den 31. december 2015 forslag til 
krav om forbedring af energieffektiviteten 
på sådanne anlæg eller om, at det i 
fremtiden skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til bestående 
anlæg, at de anvender denne teknik.

Or. en

Ændringsforslag 1526
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de 
relevante bedste tilgængelige teknikker, der 
er fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU 
og direktiv 2008/1/EF. Peger denne 
vurdering på betydelige forskelle mellem 
disse anlægs faktiske energieffektivitet og 
den energieffektivitet, der opnås ved 

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover i lyset af de relevante bedste 
tilgængelige teknikker, der er fastlagt i 
medfør af direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
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anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

Or. en

Ændringsforslag 1527
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg.

Or. en
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Ændringsforslag 1528
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

5. I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg.

Or. de

Begrundelse

Godkendelsesprocedurer hører ikke under Kommissionens kompetence. Med det forslag, den 
fremsætter her, ville den indirekte øve indflydelse på godkendelsesprocedurer. Desuden udgør 
dette et uforholdsmæssigt indgreb i de eksisterende anlægs mulighed for økonomisk 
planlægning.

Ændringsforslag 1529
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

EU's emissionshandelssystem er et markedsbaseret redskab til at reducere CO2-emissionen. I 
den næste fase af emissionshandelsordningen 2013-2020 vil det gradvis faldende loft (det 
maksimale kvoteantal) få CO2-emissionerne ned på det fastsatte mål.  Prisen på kvoter bør 
ikke blive påvirket af nogen myndighed for at undgå forvirring på markedet.

Ændringsforslag 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette direktiv 
får for direktiv 2003/87/EF, direktiv 
2009/28/EF og direktiv 2010/31/EF. Hvis 
Kommissionen mener, at der er brug for 
tilpasningsforanstaltninger, må disse 
tilpasningsforanstaltninger ikke forstyrre 
gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF, 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 
2010/31/EF.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at en indgriben fra Kommissionens side, som f.eks. en tilsidesættelse af 
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CO2-kvoterne i emissionshandelssystemets handelsperiode 2013-2020, ikke er mulig. Ellers 
ville markedsaktørerne og myndighederne ikke have retssikkerhed, og det ville være 
vanskeligere at træffe fremtidsorienterede investeringsbeslutninger, herunder om 
energieffektivitet.

Ændringsforslag 1531
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1532
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal navnlig i henhold 
til direktiv 2003/87/EF 
(emissionshandelssystemet) indsende 
oplysninger, som Kommissionen anvender 
til overvågning af indvirkningen på 
emissionshandelssystemet.
Kommissionens overvågning af 
emissionshandelssystemet skal 
gennemføres "for at fastholde de 
incitamenter, denne ordning giver til at 
investere i kulstofsparsommelighed, og for 
at forberede de kvotebelagte sektorer på 
den kommende tids nødvendige 
innovationer" som anført i 
konsekvensvurderingen og betragtning 
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34.
Disse foranstaltninger skal træffes, 
herunder en justering af 
emissionshandelssystemet ved at holde et 
passende antal kvoter tilbage fra den del, 
der skal bortauktioneres i perioden 2013 
til 2020.
Principperne bag disse foranstaltninger er 
som følger:
Hvis overvågningen i artikel 19, stk. 4, 
viser, at indvirkningen på 
emissionshandelssystemet i form af en for 
lav kvotepris på CO2 sammenlignet med 
forventningerne i køreplanen for lav CO2-
udledning, skal Kommissionen analysere 
behovet for at holde et passende antal 
kvoter tilbage fra den del, der skal 
bortauktioneres i perioden 2013 til 2020. 
Bestemmelserne vedrørende antallet af 
kvoter, der skal holdes tilbage, fastlægges 
i et lovgivningsmæssigt forslag, som skal 
fremlægges inden udgangen af 2013. Den 
mængde, der holdes tilbage, beregnes ved 
at reducere mængden af medlemsstater, 
der deltager i auktionen (artikel 10, stk. 
10, i emissionshandelsdirektivet), og skal 
opdeles mellem medlemsstaterne på 
samme måde som i artikel 10, stk. 2, i 
emissionshandelsdirektivet.

Or. en

Begrundelse

Det er presserende og nødvendigt at sikre en mekanisme til anvendelse, hvis EED har en 
negativ indvirkning på emissionshandelssystemet. Kommissionen bør derfor påbegynde 
processen til fastlæggelse af bestemmelser vedrørende måden og tidspunktet for 
tilbageholdelse af kvoter og evaluere indvirkningen af mulige byrde- og indsatsdelinger
mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1533
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a.  Senest seks måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden vedtager 
Kommissionen en bestemmelse til 
ændring af forordningen som nævnt i 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2033/87/EF for 
at holde ikke mindre end 1,4 mia. 
tilladelser tilbage for at bevare 
incitamentet til at investere i 
foranstaltninger til fremme af 
energieffektiviteten og 
lavemissionsteknologier og 
ambitionsniveauet i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en tilpasning af emissionshandelssystemet i forhold til de indvirkninger, der 
opstår som følge af den økonomiske recession, som påvirker kvoteknapheden på lang sigt, for 
at fastholde incitamenter til at investere i foranstaltninger til fremme af energieffektiviteten og 
lavemissionsteknologier i anlæg, som er omfattet af emissionshandelssystemet. Det er 
nødvendigt at kompensere for den mindskede efterspørgsel efter emissionstilladelser, som vil 
blive en følge af gennemførelsen af dette direktiv, for at genoprette prismekanismerne til det 
niveau, som blev forudsat i den konsekvensvurdering, der dannede grundlag for direktiv 
2003/87/EF.

Ændringsforslag 1534
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1535
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt fulgt 
af forslag til yderligere foranstaltninger, 
Vurderingen skal ligeledes tage 
udgangspunkt i evalueringen af den første 
årsrapport som anført i punkt 1.

Or. en

Ændringsforslag 1536
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1537
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv



AM\884003DA.doc 39/100 PE475.997v01-00

DA

Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Senest i december 2016 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt fulgt 
af et lovforslag, der fastsætter yderligere 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der burde være tilstrækkelig tid til at kontrollere den vellykkede gennemførelse af dette 
direktiv. I henhold til den vurdering, der skal gennemføres inden 2016, skal Kommissionen 
om nødvendigt fremlægge yderligere foranstaltninger til opfyldelse af det europæiske mål om 
en forbedring af energieffektiviteten inden 2020 på 20 %.

Ændringsforslag 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Senest 31. december 2013 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt fulgt 
af et lovforslag, der fastsætter bindende 
nationale mål.

Or. en

Ændringsforslag 1539
Herbert Reul

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Senest 30. marts 2016 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt fulgt 
af et lovforslag, der fastsætter bindende 
nationale mål.

Or. de

Begrundelse

Hvis direktivet ikke skal gennemføres før 2013, kan Kommissionen ikke forvente at kunne 
vurdere, hvorvidt de nationale foranstaltninger i forbindelse med de yderligere 
foranstaltninger som fastsat her er tilstrækkelige til opnåelse af det overordnede EU-mål 
allerede medio 2014. Dette ville helt objektivt være umuligt.

Ændringsforslag 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest 30. juni 2018 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af artikel 6. Denne rapport følges om 
nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

8. Senest 30. juni 2017 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af artikel 6. Denne rapport følges om 
nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 1541
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv



AM\884003DA.doc 41/100 PE475.997v01-00

DA

Artikel 19 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest 30. juni 2018 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af artikel 6. Denne rapport følges om 
nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

8. Senest 30. juni 2016 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af artikel 6. Denne rapport følges om 
nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 1542
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Senest 30. juni 2018 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af artikel 6. Denne rapport følges om 
nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

8. Senest 30. juni 2016 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af artikel 6. Denne rapport følges om 
nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Der er brug for en tidligere ændring af artikel 6, hvis 2020-målet skal opfyldes.

Ændringsforslag 1543
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at ændre sparesatsen i artikel 6, stk. 1, a) at fortsætte eller fastsætte en ny
sparesats i artikel 6, stk. 1,
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Or. en

Ændringsforslag 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest 30. juni 2018 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af et 
lovforslag.

9. Senest 30. juni 2017 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af et 
lovforslag.

Or. en

Ændringsforslag 1545
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest 30. juni 2018 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af et 
lovforslag.

9. Senest 30. juni 2016 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af et 
lovforslag.

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Der er brug for en tidligere vurdering af fjernelsen af barriererne, hvis 2020-
målet skal opfyldes.
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Ændringsforslag 1546
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest 30. juni 2018 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af et 
lovforslag.

9. Senest 30. juni 2018 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af 
anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Hvis kulstofprisen falder som følge 
af nye foranstaltninger i dette direktiv, 
skal Kommissionen løbende træffe 
foranstaltninger såsom tilbageholdelsen 
af kvoter fra markedet for at sikre, at 
emissionshandelssystemet fungerer på 
samme måde, som det ville have gjort 
uden de yderligere foranstaltninger og i 
henhold til det oprindelige formål med 
skabelsen af incitamenter til at investere i 
energieffektivitet og vedvarende 
energikilder.

Or. en
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Ændringsforslag 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Gennemgang
Kommissionen, som ledsages af udvalget 
som oprettet i henhold til artikel 20, skal 
evaluere dette direktiv inden den 1. januar 
2018 i lyset af den erfaring, der er opnået, 
og de fremskridt, der er skabt, som følge 
af anvendelsen heraf og om nødvendigt 
komme med forslag.

Or. ro

Ændringsforslag 1549
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[12 måneder efter direktivets ikrafttræden]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[24 måneder efter direktivets ikrafttræden]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Der bør fastsættes realistiske mål.
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Ændringsforslag 1550
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[12 måneder efter direktivets ikrafttræden]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[24 måneder efter direktivets ikrafttræden]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. ro

Ændringsforslag 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Ændring af direktiv 2003/87/EF
I artikel 9 i direktiv 2003/87/EF tilføjes 
følgende stk. efter stk. 2:
"Fra 2014 og frem er den lineære 
reduktionsfaktor 2,25 %."

Or. en

Begrundelse

Den lineære faktor for loftet over emissionshandelssystemet bør justeres i forhold til 
energieffektivitetsforanstaltningerne og EU's klimamål om at opnå en reduktion af EU's 
udledning af drivhusgasser på mindst 80 % inden 2050. De 2,25 % repræsenterer en lineær 
reduktion, som er baseret på sektorernes andele af emissioner dækket af 
emissionshandelsordningen i 2050 som skitseret i Kommissionens klimakøreplan 2050.
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Ændringsforslag 1552
Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
I direktiv 2003/87/EF tilføjes 
nedenstående stk. efter artikel 9: "Fra 
2014 og i alle efterfølgende år er den 
lineære reduktionsfaktor som omtalt i stk. 
1 2,43 %.

Or. en

Begrundelse

Til forbedring af et langsigtet incitament til at investere i energieffektivitet og lavt CO2-udslip 
samtidig med en tilpasning af den årlige tildeling af emissionskvoter på et niveau, der er i 
overensstemmelse med Kommissionens køreplan for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 (KOM/11/112).

Ændringsforslag 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne, 
institutionerne, organerne, kontorerne og 
agenturerne i Den Europæiske Union.

Or. ro

Ændringsforslag 1554
Claude Turmes

Forslag til direktiv
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Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag

Danmark 19,17 0,83
Tyskland (3) (4) 241,16 58,69
Estland 4,89 0,71
Irland 15,92 2,75
Grækenland 33,26 2,70
Spanien (4) 131,71 31,12
Frankrig (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Italien (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Cypern 2,31 0,46
Letland 6,16 0,67
Litauen 8,56 1,14
Luxembourg 5,40 0,20
Ungarn 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Nederlandene (2) (4) 57,99 17,75 (5)
Østrig 29,20 7,16
Polen (4) 91,71 18,12
Portugal 24,01 6,00
Rumænien 40,07 10,00
Slovenien (2) 7,02 1,76
Slovakiet 18,51 1,65
Finland 33,17 4,21
Sverige 43,01 12,80 (5)

Ændringsforslag

BILAG -I

Nationale energisparemål

A. Nationale energisparemål i 2020 (i primærenergi)

Maksimalt primærenergiforbrug i 
2020 (Mtoe) (1)

Mindste energisparemål 
– Reduktion af 

primærenergiforbruget i 
2020 (Mtoe) (S2020).

Belgien 43,55 9,80
Bulgarien 18,57 3,20
Tjekkiet (2) 36,50 9,12
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Storbritannien (2)(4) 163,43 50,04 (5)

EU 1474 368

hvor
S2020 = energibesparelse for den pågældende 
medlemsstat i 2020
(1) Alle energisparemål tager udgangspunkt i 
medlemsstaternes egne oplysninger i deres 
respektive nationale reformprogrammer i april 
2011, dog ikke (2), som ikke har oplyst 
energisparemål i henhold til de nationale 
reformprogrammer.
(2) Medlemsstater, der ikke har oplyst 
energisparemål i deres nationale 
reformprogrammer. De respektive mål for 
disse fire medlemsstater er direkte taget fra 
den tilgang, der er brugt til at fastsætte EU's 
energisparemål, som er fastsat til 20 % under 
2007-skønnene.
(3) DE-målet er korrigeret for at kunne tage 
højde for det nationale tyske energikoncept, 
som fastsætter et mål om en reduktion på 
20 % af primærenergien sammenlignet med 
2008. FR-målet er korrigeret for at kunne tage 
højde for 1,63-omregningsfaktoren mellem 
slut- og primærenergiforbruget. It-målet er 
korrigeret for at kunne tage højde for de 
upræcise skøn i henhold til PRIMES 2007.
(4) Forskellen på 47,45 Mtoe mellem det 
skønnede EU 2020-mål (summen af de 
nationale mål efter korrektion) og EU's 
overordnede mål – som kræver en reduktion 
af EU's primærenergiforbrug på mindst 
368 Mtoe i 2020 – er blevet ligeligt fordelt 
mellem de medlemsstater, som forbruger mere 
end 50 Mtoe primærenergi i 2020. Syv 
medlemsstater skal således gøre en ekstra 
indsats for at reducere deres energiforbrug 
med 4,3 % i 2020.
(5) De medlemsstater, som skal gøre en større 
indsats i forbindelse med landets 
primærenergiforbrug i 2020 end reduktionen 
baseret på PRIMES 2007, som er beregnet i 
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henhold til -20 % efter takst.
B. Vejledende forløb
Det vejledende forløb omhandlet i 
artikel 3, stk. 2, skal respektere 
følgende vej til besparelse på 
primærenergiforbruget med henblik 
på opfyldelse af hver enkelt 
medlemsstats 2020-mål:
25 %* (S2020), i 2014;
50 %* (S2020), i 2016;
75 %* (S2020), i 2018;
hvor
S2020 = energibesparelse for den 
pågældende medlemsstat i 2020 som 
anført i højre spalte i tabellen i Del 
A.

Or. en

Begrundelse

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Ændringsforslag 1555
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
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BILAG -I

Nationale energisparemål

A. Nationale energisparemål i 2020 (i primærenergi)

Mindste 
energisparemål 
– Reduktion af 
primærenergifo
rbruget i 2020 

(Mtoe)

Mindste 
energisparemål 
– Reduktion af 
primærenergifo
rbruget i 2025 

(Mtoe)

Mindste 
energisparemål 
– Reduktion af 
primærenergifo
rbruget i 2030 

(Mtoe)

Belgien eif eif eif

Bulgarien eif eif eif

Tjekkiet eif eif eif

Danmark eif eif eif

Tyskland eif eif eif

Estland eif eif eif

Irland eif eif eif

Grækenland eif eif eif

Spanien eif eif eif

Frankrig eif eif eif

Italien eif eif eif

Cypern eif eif eif

Letland eif eif eif

Litauen eif eif eif

Luxembourg eif eif eif

Ungarn eif eif eif

Malta eif eif eif

Nederlandene eif eif eif

Østrig eif eif eif

Polen eif eif eif

Portugal eif eif eif

Rumænien eif eif eif

Slovenien eif eif eif
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Slovakiet eif eif eif

Finland eif eif eif

Sverige eif eif eif

Storbritannien eif eif eif

EU 368 eif eif

Hvor "eif" betyder "endnu ikke fastlagt".

Or. en

Ændringsforslag 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Forslag til direktiv
Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG -I

Nationale niveauer for primærenergiforbrug i 2020, som skal opfylde EU's energisparemål 
på 20 %

Medlemsstaterne henviser til nedenstående værdier, når de fastsætter målene som fastsat i 
artikel 3, stk. 1. De medlemsstater, der oplyser et mål, som ikke er i overensstemmelse med 
værdien i tabellen, skal fremlægge den passende begrundelse.

Medlemsstat Primærenergiforbrug i Mtoe

2007 Skøn for 
2020

-20 % Absolut 
reduktion

Belgien 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgarien 19,3 21,8 17,4 4,4 

Tjekkiet 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danmark 20,2 20,0 16,0 4,0 

Tyskland 314,9 299,9 239,9 60,0 
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Estland 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irland 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grækenland 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spanien 138,9 162,8 130,3 32,6 

Frankrig 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italien 173,3 208,8 167,0 41,8 

Cypern 2,7 2,8 2,2 0,6 

Letland 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litauen 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxembourg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Ungarn 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nederlandene 70,3 75,7 60,6 15,1 

Østrig 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polen 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumænien 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenien 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovakiet 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finland 36,2 37,4 29,9 7,5 

Sverige 48,1 55,8 44,6 11,2 

Storbritannien 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Begrundelse

EU's energisparemål for 2020 er fundet ved at anvende en 20 %'s reduktion på de forventede 
niveauer for primærenergiforbruget i 2010. Ovenstående tabel anvender samme metode på de 
forventede niveauer for primærenergiforbruget per medlemsstat. Metoden til visning af 
referenceforbruget tager højde for de makroøkonomiske udviklingsdrivkræfter for 
energiforbrug. De udledte 2020-forbrugsniveauer repræsenterer således en rimelig 
indsatsdeling som krævet af hver medlemsstat for at kunne opfylde målene i dette direktiv som 
fastsat i artikel 1.
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Ændringsforslag 1557
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG -I

Medlemsstat 2007-
primærenergiforbrug

2020-
primærenergiforbrug

Belgien 50,2 40,2

Bulgarien 19,3 15,4

Tjekkiet 43,6 34,9

Danmark 20,2 16,2

Tyskland 314,9 251,9

Estland 5,9 4,7

Irland 15,8 12,6

Grækenland 32,6 26,1

Spanien 138,9 111,1

Frankrig 254,8 203,8

Italien 173,3 138,6

Cypern 2,7 2,2

Letland 4,7 3,8

Litauen 7,8 6,2

Luxembourg 4,6 3,7

Ungarn 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Nederlandene 70,3 56,2

Østrig 32,0 25,6

Polen 93,1 74,5

Portugal 23,8 19,0
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Rumænien 37,5 30,0

Slovenien 7,0 5,6

Slovakiet 16,8 13,4

Finland 36,2 29,0

Sverige 48,1 38,5

Storbritannien 212,2 169,8

EU 1691,9 1353,5

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne henviser til nedenstående værdier, når de fastsætter målene som fastsat i 
artikel 3, stk. 1. De medlemsstater, der oplyser et mål, som ikke er i overensstemmelse med 
værdien i tabellen, skal fremlægge en passende begrundelse.

Ændringsforslag 1558
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag -I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG -I

Nationale energisparemål

Primærenergiforbrug i Mtoe
Medlemsstat 2007 Skøn for 2020 Reduktionsmæng

de
Absolut 

reduktion

Belgien 50,2 53,4 eif eif

Bulgarien 19,3 21,8 eif eif

Tjekkiet 43,6 45,6 eif eif

Danmark 20,2 20,0 eif eif
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Tyskland 314,9 299,9 eif eif

Estland 5,9 5,6 eif eif

Irland 15,8 18,7 eif eif

Grækenland 32,6 36,0 eif eif

Spanien 138,9 162,8 eif eif

Frankrig 254,8 276,4 eif eif

Italien 173,3 208,8 eif eif

Cypern 2,7 2,8 eif eif

Letland 4,7 6,8 eif eif

Litauen 7,8 9,7 eif eif

Luxembourg 4,6 5,6 eif eif

Ungarn 24,7 29,6 eif eif

Malta 0,9 0,9 eif eif

Nederlandene 70,3 75,7 eif eif

Østrig 32,0 36,4 eif eif

Polen 93,1 109,8 eif eif

Portugal 23,8 30,0 eif eif

Rumænien 37,5 50,1 eif eif

Slovenien 7,0 8,8 eif eif

Slovakiet 16,8 20,3 eif eif

Finland 36,2 37,4 eif eif

Sverige 48,1 55,8 eif eif

Storbritannien 212,2 213,5 eif eif

EU 1691,9 1842,2 eif eif

Or. en

Begrundelse

2007-energiforbruget og 2020-skønnene taget fra PRIMES-modellen. De reelle reduktioner 
er ikke angivet, således at det stadig kan diskuteres, hvordan besparelserne skal deles op 
mellem de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 1559
Adam Gierek
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Forslag til direktiv
Bilag I – del I – punkt b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C er el/varmeforholdet C er forholdet mellem leveret el og den 
samlede mængde varme, hvor der tages 
hensyn til videre omdannelse

Or. pl

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 1560
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – punkt f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Medlemsstaterne kan anvende andre 
forhold, hvis de kan begrunde dem.

Or. en

Ændringsforslag 1561
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag I – del III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved gennemførelsen og anvendelsen af de 
generelle principper for beregning af el fra 
kraftvarmeproduktion skal 
medlemsstaterne anvende de detaljerede 
retningslinjer, der fastsættes ved beslutning 
2008/952/EF38.

Ved gennemførelsen og anvendelsen af de 
generelle principper for beregning af el fra 
kraftvarmeproduktion skal 
medlemsstaterne anvende de detaljerede 
retningslinjer, der fastsættes af manualen 
for fastsættelse af kombineret kraftvarme 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) eller 
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retningslinjerne for gennemførelse af 
kraftvarmedirektivet 2004/8/EF – marts 
2007.

Or. en

Begrundelse

Beregningsmetoden baseret på 2008/952/EF er ikke præcis nok og indeholder ingen 
ligningsberegninger; vi foreslår derfor disse to retningslinjer, der indeholder detaljerede 
beregningsmetoder og eksempler.

Ændringsforslag 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Beregningsmetoder for nationale mål for 

energieffektivitet.
Når Kommissionen foreslår nationale mål 
for energieffektivitet, skal den anvende 
basislinjen for fremskrivningen af 
primærenergiforbruget i 2020 i Primes 
2007-modellen, og den skal tage hensyn 
til specifikke parametre såsom den 
nationale økonomiske struktur, den 
relative udgangsposition og klimatiske 
forhold. Der anvendes følgende metoder:
Primes 2007 basislinjefremskrivning 2020 
i Mtoe – besparelser på 20 %
Reduktionsmålene for 2020 i absolutte tal 
sammenlignet med deres 
primærenergiforbrugsniveau i 2007 skal 
inkludere korrektionsfaktorer for 
følgende kategorier:
- en maksimal reduktionstærskel for 
gruppen på ni EU-lande, der har den 
laveste reale husholdningsindkomst pr. 
indbygger (L9[1]),
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- en maksimal reduktionstærskel for 
gruppen på 15 lande, der er berettigede 
gennem Samhørighedsfonden (C15),
- en maksimal reduktionstærskel for alle 
lande,
- en minimal reduktionstærskel for alle 
lande, der ikke er berettigede gennem 
Samhørighedsfonden (EU-27 minus 
C15[2]),
- en minimal reduktionstærskel for alle 
lande, der er berettigede gennem 
Samhørighedsfonden (C15),
- en maksimal tærskel for absolut stigning 
i energiforbruget.
Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 
3, stk. 1, omregne deres nationale mål for 
energieffektivitet udtrykt ved absolut 
reduktion til et mål for energiintensitet, 
der er udtrykt i tons olie, som svarer til 
primærenergiforbruget pr. million euro 
bruttonationalprodukt i 2005-priser.
_________________
[1] L9-landene omfatter Bulgarien, 
Rumænien, Letland, Polen, Estland, 
Ungarn, Litauen, Slovakiet og Tjekkiet, se 
Eurostat, Statistics in Focus, 16/2011.
[2] C15-lande: L9-lande og Slovenien, 
Portugal, Malta, Grækenland, Cypern og 
Spanien.

Or. en

Ændringsforslag 1563
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt a – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– produktion fra forbrændingsanlæg 
beregnet til behandling af kommunalt fast 
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affald, hvis deres energieffektivitet er lig 
med eller større end tærsklen nævnt i 
bilag II R1* i direktiv 2008/98/EF om 
affald.

Or. en

Ændringsforslag 1564
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt b – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CHP Eη er eleffektiviteten ved 
kraftvarmeproduktionen defineret som den 
årlige kraftvarmeproducerede elektricitet 
divideret med det brændselsforbrug, der er 
medgået til at producere summen af 
nyttevarme og elektricitet produceret ved 
kraftvarme. Hvis en kraftvarmeenhed 
producerer mekanisk energi, kan den årlige 
elektricitetsmængde fra 
kraftvarmeproduktion forøges med et 
supplerende element, der udgøres af den 
mængde elektricitet, der svarer til 
mængden af mekanisk energi. Et sådant 
supplerende element giver ikke ret til at 
udstede oprindelsesgarantier i henhold til 
artikel 10, stk. 10.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1565
Adam Gierek

Forslag til direktiv
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Bilag II – punkt b – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ref Eη er referenceværdien for 
effektiviteten ved separat elproduktion.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1566
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt f – afsnit 3 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Referenceværdierne for effektiviteten 
af den separate produktion af el og varme 
skal afspejle den gennemsnitlige 
belastning af kraftvarmeværket i 
referenceperioden.

Or. en

Begrundelse

Den øgede anvendelse af vedvarende energi til elproduktion kan gøre det nødvendigt for 
højeffektive værker at køre med partiel belastning. Denne partielle belastning reducerer et 
værks effektivitet. Der skal indføres en separat faktor for referenceværdien for produktion af 
el, der afspejler belastningen af kraftvarmeværker.

Ændringsforslag 1567
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Bilag III – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energieffektivitetskrav ved offentlige Energieffektivitetskrav ved offentlige 
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organers indkøb af produkter, 
tjenesteydelser og bygninger

organers indkøb eller leje af produkter, 
tjenesteydelser og bygninger

Or. en

Ændringsforslag 1568
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer, 
under hensyntagen til 
omkostningseffektivitet, økonomisk og 
praktisk gennemførlighed og teknisk 
egnethed samt tilstrækkelig konkurrence,
overholde følgende forskrifter:

Or. en

Ændringsforslag 1569
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer ved 
fastsættelse af krav til energimæssig 
ydeevne som tekniske krav overholde 
følgende forskrifter:

Or. en

Begrundelse

Identifikation af mekanismer til indarbejdelse af krav til energimæssig ydeevne i offentlige 
indkøb bidrager til at skabe større retssikkerhed for offentlige myndigheder. Brugen af 
tekniske krav er den mest effektive måde at sikre indkøb af energieffektive produkter,
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tjenesteydelser og bygninger.

Ændringsforslag 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer, 
under hensyntagen til 
omkostningseffektivitet og tilstrækkelig 
konkurrence, overholde følgende 
forskrifter:

Or. en

Ændringsforslag 1571
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter - for så vidt 
situationen for de offentlige budgetter og 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning tillader det:

Or. de

Ændringsforslag 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
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Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende retningslinjer:

Or. en

Ændringsforslag 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter under 
hensyntagen til princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning:

Or. de

Ændringsforslag 1574
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
tage passende hensyn til følgende 
retningslinjer:

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med ændringsforslaget til artikel 5 skal de offentlige indkøb ud over 
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effektivitetskriteriet også kunne tage hensyn til andre synspunkter for at kunne vægte 
udvælgelseskriterierne hensigtsmæssigt og kunne tage højde for en forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 1575
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, bør offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Or. ro

Ændringsforslag 1576
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Bilag III – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb eller leje af produkter, 
tjenesteydelser eller bygninger, skal 
offentlige organer overholde følgende 
forskrifter:

Or. en

Ændringsforslag 1577
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse.

Or. en

Ændringsforslag 1578
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriterierne om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse. Offentlige organer 
kan tage hensyn til omkostningseffektivitet 
og økonomisk gennemførlighed ved at 
anvende tildelingskriterier med vægtning 
af energimæssig ydeevne, der mindst er 
lig vægtningen i henhold til prisen.

Or. en

Begrundelse

Identifikation af mekanismer til indarbejdelse af krav til energimæssig ydeevne i offentlige 
indkøb bidrager til at skabe større retssikkerhed for offentlige myndigheder. Brugen af 
tekniske krav er den mest effektive måde at sikre indkøb af energieffektive produkter, 
tjenesteydelser og bygninger. For at kunne tage højde for bekymringer om 
omkostningseffektivitet og økonomisk bæredygtighed af produkter nævnt under litra a) kan 
offentlige myndigheder anvende tildelingskriterier.
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Ændringsforslag 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, der som minimum 
har tre nationale leverandører og større 
effektivitet med hensyn til 
livscyklusomkostninger end den næste 
tilgængelige energieffektivitetsklasse.

Or. en

Ændringsforslag 1580
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

De kriterier, som er anført ud over energieffektivitet, kan være af forskellig betydning i de 
forskellige faser af udbudsproceduren og skal derfor vægtes forskelligt i de enkelte stadier af 
proceduren.

Ændringsforslag 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1582
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1584
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 1585
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør også tages hensyn til sundhedsproblemer, når der træffes beslutninger om indkøb, for 
f.eks. at gøre det muligt at indkøbe produkter, der ikke indeholder stoffer, som er skadelige for 
menneskers sundhed.

Ændringsforslag 1586
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af 
litra a), er omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, som er 

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af 
litra a), er omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, som er 
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vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
køber de kun produkter, der opfylder 
gennemførelsesforanstaltningens 
referenceværdier for energieffektivitet.

vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
køber de i princippet produkter, der 
opfylder gennemførelsesforanstaltningens 
referenceværdier for energieffektivitet.

Or. ro

Ændringsforslag 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af 
litra a), er omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, som er 
vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
køber de kun produkter, der opfylder 
gennemførelsesforanstaltningens 
referenceværdier for energieffektivitet.

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af 
litra a), er omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, som er 
vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
bør offentlige organer kun købe produkter, 
der opfylder 
gennemførelsesforanstaltningens 
referenceværdier for energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1588
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De køber kontorudstyr henhørende 
under Rådets afgørelse [2006/1005/EF39], 
der opfylder energieffektivitetskrav, som 
ikke er mindre strenge end dem, der er 
anført i bilag C til den aftale, der er knyttet 
til afgørelsen.

c) De bør købe kontorudstyr henhørende 
under Rådets afgørelse [2006/1005/EF39], 
der opfylder energieffektivitetskrav, som 
ikke er mindre strenge end dem, der er 
anført i bilag C til den aftale, der er knyttet 
til afgørelsen.

Or. de
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Begrundelse

I forbindelse med ændringsforslaget til artikel 5 skal de offentlige indkøb ud over 
effektivitetskriteriet også kunne tage hensyn til andre synspunkter for at kunne vægte 
udvælgelseskriterierne hensigtsmæssigt og tage højde for en forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De køber kontorudstyr henhørende 
under Rådets afgørelse [2006/1005/EF39], 
der opfylder energieffektivitetskrav, som 
ikke er mindre strenge end dem, der er 
anført i bilag C til den aftale, der er knyttet 
til afgørelsen.

c) Offentlige organer bør købe 
kontorudstyr henhørende under Rådets 
afgørelse [2006/1005/EF39], der opfylder 
energieffektivitetskrav, som ikke er mindre 
strenge end dem, der er anført i bilag C til 
den aftale, der er knyttet til afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1590
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis udstyr til informations- og 
kommunikationsteknologi ifølge 
nationale energieffektivitetsstandarder 
og/eller systemer til 
energieffektivitetsmærkning er mere 
effektivt, end det er beskrevet i direktivets 
bilag III, stk. 1, litra a) og b), skal de 
offentlige organer købe dette udstyr.

Or. de
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Begrundelse

Målet er at nå den størst mulige forøgelse af energieffektiviteten. Derfor skal der anvendes 
det informations- og kommunikationsteknologiske udstyr, som af medlemsstaterne allerede er 
blevet identificeret som det mest effektive.

Ændringsforslag 1591
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De køber kun dæk, der opfylder 
kriterierne for at tilhøre den højeste 
brændstofeffektivitetsklasse som defineret
i forordning (EF) nr. 1222/200940. Dette 
krav hindrer ikke offentlige organer i at 
købe dæk i den højeste vådgrebsklasse 
eller klasse for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne, hvis sikkerheds- eller 
sundhedshensyn berettiger det.

d) De køber kun dæk, der opfylder 
kriterierne i artikel 10 i forordning (EF) nr. 
1222/200940, når de er tilgængelige på 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1592
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De køber kun dæk, der opfylder 
kriterierne for at tilhøre den højeste 
brændstofeffektivitetsklasse som defineret i 
forordning (EF) nr. 1222/200940. Dette 
krav hindrer ikke offentlige organer i at 
købe dæk i den højeste vådgrebsklasse 
eller klasse for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne, hvis sikkerheds- eller 
sundhedshensyn berettiger det.

d) De bør kun købe dæk, der opfylder 
kriterierne for at tilhøre den højeste 
brændstofeffektivitetsklasse som defineret i 
forordning (EF) nr. 1222/200940. Dette 
krav hindrer ikke offentlige organer i at 
købe dæk i den højeste vådgrebsklasse 
eller klasse for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne, hvis sikkerheds- eller 
sundhedshensyn berettiger det.
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Or. de

Begrundelse

I forbindelse med ændringsforslaget til artikel 5 skal de offentlige indkøb ud over 
effektivitetskriteriet også kunne tage hensyn til andre synspunkter for at kunne vægte 
udvælgelseskriterierne hensigtsmæssigt og tage højde for en forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De køber kun dæk, der opfylder 
kriterierne for at tilhøre den højeste 
brændstofeffektivitetsklasse som defineret i 
forordning (EF) nr. 1222/200940. Dette 
krav hindrer ikke offentlige organer i at 
købe dæk i den højeste vådgrebsklasse 
eller klasse for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne, hvis sikkerheds- eller 
sundhedshensyn berettiger det.

d) Offentlige organer bør kun købe dæk, 
der opfylder kriterierne for at tilhøre den 
højeste brændstofeffektivitetsklasse som 
defineret i forordning (EF) nr. 1222/200940. 
Dette krav hindrer ikke offentlige organer i 
at købe dæk i den højeste vådgrebsklasse 
eller klasse for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne, hvis sikkerheds- eller 
sundhedshensyn berettiger det.

Or. en

Ændringsforslag 1594
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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pågældende tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1595
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med ændringsforslaget til artikel 5 skal de offentlige indkøb ud over 
effektivitetskriteriet også kunne tage hensyn til andre synspunkter for at kunne vægte 
udvælgelseskriterierne hensigtsmæssigt og tage højde for en forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 1596
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I transportsektoren er det næsten umuligt - eller ekstremt dyrt - at kontrollere, om 
tjenesteleverandørerne benytter de mest energieffektive dæk. Derfor skal henvisningen til litra 
d) her udgå.

Ændringsforslag 1597
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) De kræver i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser; ved udbud af 
tjenesteydelsesaftaler skal offentlige 
organer vurdere muligheden for at indgå 
langsigtede kontrakter om energiydelse i 
henhold til artikel 14 b).

Or. en

Begrundelse

En vigtig del af dette direktiv er at styrke markedet for energitjenester for at skaffe privat 
kapital til investeringer i energieffektivitet. Det er derfor afgørende, at offentlige organer 
opfordres til sammen med andre foranstaltninger at indgå kontrakter om energieffektivitet 
med henblik på at opnå de pålagte energibesparelser.

Ændringsforslag 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
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Bilag III – punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1599
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 
ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1600
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 

f) De tager ved køb og leje af bygninger
obligatorisk hensyn til disses 
energieffektivitetsklasse, idet der skal 
tages tilstrækkelig højde for 
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krav til energimæssig ydeevne verificeres 
ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

omkostningseffektiviteten, den 
økonomiske gennemførlighed og tekniske 
egnethed samt konkurrencen i det 
pågældende lokalområde. Overholdelsen 
af disse krav til energimæssig ydeevne 
verificeres ved energiattester, jf. artikel 11 
i direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Ændringsforslag 1601
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 
ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

f) De køber eller lejer, uden at det berører 
artikel 9, stk. 1, i direktiv 2010/31/EU, kun 
bygninger, der som minimum opfylder de 
krav, der er fastsat i de højeste 
energieffektivitetsklasser, som er defineret 
i det land, hvor bygningen befinder sig. 
Overholdelsen af disse krav til 
energimæssig ydeevne verificeres ved 
energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 

f) De køber eller indgår kun nye lejeaftaler 
for bygninger, der som minimum opfylder 
de mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, eller 
som vil være gældende ved indflytningen. 
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ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Overholdelsen af disse krav til 
energimæssig ydeevne verificeres ved 
energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 1603
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 
ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

f) De bør kun købe eller leje bygninger, 
der som minimum opfylder de mindstekrav 
til energimæssig ydeevne, der er omhandlet 
i artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 
ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med ændringsforslaget til artikel 5 skal de offentlige indkøb ud over 
effektivitetskriteriet også kunne tage hensyn til andre synspunkter for at kunne vægte 
udvælgelseskriterierne hensigtsmæssigt og tage højde for en forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 

f) Offentlige organer bør kun købe eller 
leje bygninger, der som minimum opfylder 
de mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
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artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 
ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

der er omhandlet i artikel 4, stk. 1. 
Overholdelsen af disse krav til 
energimæssig ydeevne verificeres ved 
energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse krav må ikke berøre artiklerne i 
direktiv 2004/18/EF og direktiv 
2004/17/EF og eventuelle ændringer af 
disse direktiver. I tilfælde af konflikter 
har disse direktiver fortrinsret over dette 
bilag.

Or. en

Ændringsforslag 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ikke er muligt at sikre 
omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed og teknisk egnethed 
eller tilstrækkelig konkurrence for 
produkterne i litra (a) til (d), kan 
offentlige organer købe det næstbedste 
energieffektive produkt, hvor disse 
betingelser opfyldes.

Or. en
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Ændringsforslag 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra f) gælder ikke for køb eller leje af 
bygninger, der officielt er fredet som en 
del af et særligt område eller som følge af 
deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi.

Or. en

Ændringsforslag 1608
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-institutionerne lejer eller køber kun 
bygninger, der opfylder kravene i den 
højeste klasse for energimæssig ydeevne
som defineret i det land, hvor bygningen 
er beliggende.

Or. en

Ændringsforslag 1609
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bygninger, som EU-
institutionerne lejer eller køber i 
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fremtiden, skal systematisk købes eller 
lejes i den højeste tilgængelige klasse for 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere bygninger, som EU-
institutionerne lejer eller køber i 
fremtiden, skal systematisk være i den 
højest tilgængelige klasse for 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1611
András Gyürk

Forslag til direktiv
Bilag IV – fodnote 3

Kommissionens forslag

[3] Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en 
bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet 
kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5. Medlemsstaterne kan anvende en 
anden koefficient, hvis de kan begrunde den.
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Ændringsforslag

[3] Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en 
bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet 
kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5, der afspejler det anslåede 
aktuelle EU-gennemsnit for effektivitet af termisk elproduktion. Medlemsstaterne skal
anvende en anden koefficient, hvis værkerne er mere effektive, og jævnligt tilpasse denne.

Or. en

Ændringsforslag 1612
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag IV – fodnote 3

Kommissionens forslag

[3] Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en 
bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet 
kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5. Medlemsstaterne kan anvende en 
anden koefficient, hvis de kan begrunde den.

Ændringsforslag

[3] Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en 
bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet 
kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5, der afspejler det anslåede 
aktuelle EU-gennemsnit for effektivitet af termisk elproduktion. Medlemsstaterne skal
anvende en anden koefficient, hvis værkerne er mere effektive. Denne skal jævnligt 
tilpasses.

Or. en

Ændringsforslag 1613
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Bilag IV – fodnote 3

Kommissionens forslag

[3] Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en 
bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet 
kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5. Medlemsstaterne kan anvende en 
anden koefficient, hvis de kan begrunde den.

Ændringsforslag

[3] Finder anvendelse, når energibesparelser er opgjort i primærenergi ved hjælp af en 
bottom-up-tilgang baseret på det endelige energiforbrug. For besparelser i kWh elektricitet 
kan medlemsstaterne anvende en standardkoefficient på 2,5. Medlemsstaterne kan anvende en 
anden koefficient, hvis de kan begrunde den, eller hvis en sådan koefficient allerede er 
fastsat i national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv må ikke gribe ind i definitioner, der allerede er fastsat og opfyldt for 
omdannelse af elektricitet til primærenergi.

Ændringsforslag 1614
Henri Weber

Forslag til direktiv
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1615
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger rettet mod kortsigtede 
besparelser

udgår

Følgende foranstaltninger betragtes som 
rettet mod kortsigtede besparelser:
a) distribution eller installation af 
energieffektive kompaktlysstoflamper
b) distribution eller installation af 
energieffektive bruserhoveder
c) energisyn
d) informationskampagner

Or. en

Begrundelse

De fleste af de foreslåede kortsigtede besparelser findes enten i direktivet for miljøvenligt 
design eller ville ikke alene (f.eks. oplysningskampagner) skabe besparelser, fordi 
besparelserne som regel stammer fra produktkampagner (f.eks. hvidevarer), bortset fra få 
initiativer (f.eks. reduktion af den indendørs temperatur, tab ved standby osv.), der ofte er 
svære eller dyre at vurdere.

Ændringsforslag 1616
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende er de vejledende principper, der 
skal anvendes af medlemsstaterne, når de 
fastsætter energibesparelser ud over dem, 
der ville være opstået naturligt.
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Or. en

Ændringsforslag 1617
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger rettet mod kortsigtede 
besparelser

1. Foranstaltninger, der ikke bidrager til 
målet for energibesparelser

Or. en

Ændringsforslag 1618
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende foranstaltninger betragtes som 
rettet mod kortsigtede besparelser:

Følgende foranstaltninger udelukkes fra 
målene for energibesparelser:

Or. en

Ændringsforslag 1619
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) distribution eller installation af 
energieffektive kompaktlysstoflamper

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1620
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) informationskampagner udgår

Or. en

Ændringsforslag 1621
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – punkt d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) distribution og installation af 
husholdningsapparater i den højeste 
energieffektivitetsklasse, som har opnået 
en markedsandel på 15 %, men hvis 
markedsandel ligger under 30 %.

Or. de

Begrundelse

Apparater med en markedsandel mellem 15 % og 30 % kan betragtes som "energibesparelse 
på kort sigt".

Ændringsforslag 1622
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – punkt d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) distribution eller installation af 
intelligente målere
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Or. it

Ændringsforslag 1623
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beregning af energibesparelser 2. Metoder til energibesparelser

Beregningen af energibesparelser i de 
nationale ordninger for energisparepligt 
skal tage hensyn til foranstaltningernes 
levetid. Hvis der ikke er fastsat nationale 
værdier for levetid, anvendes 
standardværdierne i punkt 4.
De forpligtede parter kan bruge en eller 
flere af følgende metoder til beregning af 
energibesparelser i henhold til artikel 6, 
stk. 2:

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

a) Tekniske vurderinger. a) Antagne besparelser, med henvisning 
til resultaterne at tidligere uafhængigt 
overvågede energiforbedringer i lignende 
anlæg. Principperne i punkt 3 skal 
anvendes ved fastsættelse af antagne 
besparelser. Den generiske tilgang kaldes 
"ex-ante".

b) Måling. b) Målte besparelser, hvor besparelserne 
ved installationen af en foranstaltning 
eller pakke af foranstaltninger fastsættes 
ved at registrere den faktiske reduktion i 
energiforbruget, hvor der skal tages 
behørigt hensyn til faktorer som beboelse, 
produktionsniveauer og vejret, der kan 
påvirke forbruget. Den generiske tilgang 
kaldes "ex-post".

c) Standardværdier og standardlevetider, 
som medlemsstaterne har vedtaget på et 
klart og forsvarligt grundlag. Sådanne 
værdier skal anmeldes til Kommissionen. 
Kommissionen kan anmode om, at de 
ændres, hvis de vil kunne fordreje 
konkurrencen, eller hvis de er mindre 

c) Skalerede besparelser, hvor det kan 
være relevant at anvende tekniske 
vurderinger af besparelser, hvis det er 
besværligt eller uforholdsmæssigt dyrt at 
opnå solide målte data for en specifik 
installation, f.eks. udskiftning af en 
kompressor eller elektrisk motor med en 
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ambitiøse end standardværdierne og 
-levetiderne i punkt 3 og 4.

anden kWh-ydelse end den, som 
uafhængige oplysninger om besparelse er 
blevet målt på.

d) Standardværdierne og -levetiderne i 
punkt 3 og 4, hvis der ikke er fastsat 
nationale standardværdier og -levetider.

d) Undersøgte besparelser, hvor 
forbrugernes reaktion på rådgivning, 
oplysningskampagner eller intelligent 
måling fastsættes. Denne tilgang må kun 
anvendes til besparelser, der skyldes 
ændringer i forbrugernes adfærd. Den må 
ikke anvendes til besparelser, der skyldes 
installation af fysiske foranstaltninger. 
Besparelser som følge af installationer 
skal enten komme fra kataloget over 
vurderede besparelser eller tekniske 
metoder. Hvis antagne besparelser 
vælges, udelukkes anvendelsen af 
tekniske metoder.

Or. en

Ændringsforslag 1624
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 – afsnit 2 – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tekniske vurderinger. a) Skalerede besparelser, hvor det kan 
være relevant at anvende tekniske 
vurderinger af besparelser, hvis det er 
besværligt eller uforholdsmæssigt dyrt at 
opnå solide målte data for en specifik 
installation, f.eks. udskiftning af en 
kompressor eller elektrisk motor med en 
anden kWh-ydelse end den, som 
uafhængige oplysninger om besparelse er 
blevet målt på.

Or. en

Ændringsforslag 1625
Fiona Hall
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Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 – afsnit 2 – punkt a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Antagne besparelser, med henvisning 
til resultaterne at tidligere uafhængigt
overvågede energiforbedringer i lignende 
anlæg. Den generiske tilgang kaldes "ex-
ante".

Or. en

Ændringsforslag 1626
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 – afsnit 2 – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Måling. b) Målte besparelser, hvor besparelserne 
ved installationen af en foranstaltning 
eller pakke af foranstaltninger fastsættes 
ved at registrere den faktiske reduktion i 
energiforbruget, hvor der skal tages 
behørigt hensyn til faktorer som beboelse, 
produktionsniveauer og vejret, der kan 
påvirke forbruget. Den generiske tilgang 
kaldes "ex-post".

Or. en

Ændringsforslag 1627
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 – afsnit 2 – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Måling. b) Overvågning, styring og måling i 
realtid.
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Or. en

Ændringsforslag 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 – afsnit 2 – punkt b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Måling. b) Måling, måleudstyr.

Or. en

Ændringsforslag 1629
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Principper, der skal anvendes ved 
beregning af energibesparelser
Følgende principper skal anvendes ved 
fastsættelse af energibesparelser ved en 
energieffektivitetsfremmende 
foranstaltning:
a) Kun besparelser, der ligger ud over 
dem, der kunne forventes fra et 
gennemsnitligt produkt på markedet, må 
medregnes. Der skal tages behørigt 
hensyn til følgende ved fastsættelse af 
yderligere energibesparelser:
i. den foreliggende energimæssige 
ydeevne og energimærkning af fysiske 
foranstaltninger (vægge, lofter, gulve, 
vinduer og døre) i den eksisterende 
bygningsmasse;
ii. foreliggende forskrifter vedrørende 
mindstekrav til energimæssig ydeevne for 
nye bygninger eller køretøjer eller 
fjernelse af visse produkter, f.eks. forbud 
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mod visse glødepærer, hvilket vil sige, at 
kompaktlysstoflamper er normen;
iii. EU’s mindstekrav til energimæssig 
ydeevne for energirelaterede produkter 
som defineret i direktivet om miljøvenligt 
design;
iv. foreliggende salgstal og salgstendenser 
for energiforbrugende produkter i de 
medlemsstater, hvor EU's kriterier for 
energimærkning gælder;
b) den forpligtede parts aktiviteter skal 
være påviseligt væsentlige for opnåelsen 
af de hævdede besparelser;
c) der skal tages behørigt hensyn til de 
øgede bekvemmeligheder, eller 
reboundeffekter, der forårsages af 
installation af foranstaltninger, f.eks. øget 
velbefindende som følge af 
isoleringsforanstaltninger;
d) de besparelser, der opnås i 
slutanvendelsen, kan kun hævdes af mere 
end én forpligtet part, hvis de er 
dokumenteret;
e) besparelser, der er opnået som følge af 
andre lokale, regionale, nationale eller 
internationale politikker, må ikke 
inkluderes, f.eks. eksisterende 
byggebestemmelser;
f) for at tage højde for variationer i 
klimaforhold mellem regioner kan 
medlemsstaterne vælge at justere 
besparelser til en standardværdi eller 
tillade forskellige energibesparelser i 
overensstemmelse med variationer i 
temperatur mellem regioner; justeringen 
skal præciseres og godkendes af 
Kommissionen senest tre måneder efter 
gennemførelsen af dette direktiv.
g) hvor foranstaltninger fører til 
ændringer i forbruget af mere end én type 
brændstof, skal der tages behørigt hensyn 
til det primære energiindhold i dette 
brændstof som defineret i bilag IV;
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h) beregningen af energibesparelser skal 
tage hensyn til foranstaltningernes 
levetid;
i) hvor foranstaltninger fører til 
fremskyndet udskiftning af udstyr, 
produkter eller bygningskomponenter, 
skal der tages behørigt hensyn til 
varigheden af energibesparelserne 
sammenlignet med det oprindelige udstyrs 
energiforbrug, men kun for det 
oprindelige udstyrs resterende levetid;
j) foranstaltninger fra forpligtede parters 
side, enten individuelt eller sammen, der 
har til formål at skabe vedvarende 
ændring af produkter, udstyr eller 
markeder til en højere grad af 
energieffektivitet, er tilladt;
k) i forbindelse med fremme af 
udbredelsen af 
energieffektivitetsfremmende 
foranstaltninger skal medlemsstaterne 
sikre, at kvalitetsstandarder for produkter, 
tjenesteydelser og installation af 
foranstaltninger opretholdes. Hvor der 
ikke findes sådanne standarder, skal 
medlemsstaterne arbejde sammen med 
forpligtede parter om at indføre dem.
Beregningen af energibesparelser skal 
revideres mindst hvert andet år for at tage 
højde for udviklinger i lovgivning og 
teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 1630
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Meddelelse om metoder
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Medlemsstaterne skal meddele 
Kommissionen om deres foreslåede 
detaljerede metoder til anvendelse af 
ordningerne for energisparepligt. Denne 
meddelelse skal indeholder detaljer om:
a) forpligtede parter;
b) målsektorer;
c) niveauet af energisparemålet;
d) varigheden af forpligtelsesperioden;
e) berettigede foranstaltningskategorier;
f) beregningsmetoder, inklusive hvordan 
additionalitet og væsentlighed fastslås;
g) foranstaltningers levetider;
h) tilgang anvendt til håndtering af 
klimavariationer i medlemsstaterne;
i) behandling af brændstoffer med 
forskelligt CO2- eller 
primærenergiindhold;
j) kvalitetsstandarder;
k) overvågnings- og kontrolprotokoller;
l) revisionsprotokoller.
Kommissionen kan anmode om, at 
metoder ændres, hvis de vil kunne 
fordreje konkurrencen, eller hvis de er 
mindre restriktive end lignende ordninger 
i andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1631
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1632
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 3 – punkt 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1633
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 3 – punkt 3.1 – punkt d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da. 
HUSHOLDNINGSTØRRETUMBLERE
Fra den 1. december 2013
Klasse A antagne besparelser (kWh/år): 
skal fastlægges
Klasse A+ antagne besparelser (kWh/år): 
skal fastlægges
Klasse A++ antagne besparelser 
(kWh/år): skal fastlægges
Klasse A+++ antagne besparelser 
(kWh/år): skal fastlægges

Or. de

Begrundelse

På tidspunktet for direktivets vedtagelse bør bilag V, afsnit 3, være i overensstemmelse med 
den seneste status for gennemførelsen af energimærkningen. Den delegerede forordning om
energimærkning af husholdningstørretumblere skal vedtages om kort tid, og de antagne 
besparelser bør være i overensstemmelse med den endelige udgave af 
energieffektivitetsklasserne.
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Ændringsforslag 1634
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energibesparelse pr. enhed ved 
udskiftning af glødelamper42 med 
kompaktlysstoflamper: 16 kWh/år

udgår

__________________

42 Almenbelysning eller 
wolframglødelamper.

Or. en

Ændringsforslag 1635
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Standardlevetider udgår
Forbedring af 
energieffektiviteten ved 
udskiftning af en 
komponent

Standardl
evetid i år

Kedel – kondenserende 20
Kedel – direkte 
udsugning

20

Brændere, olie og gas 10
Kontroludstyr 15-20
Kontrolsystem – centralt 15-25
Kontrolsystem –
rumstyring

15-25

Varmestyring: 10
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kontrolventiler, 
automatiske
Målere 10

Or. en

Ændringsforslag 1636
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Va
Minimumskriterier, der skal indgå i 
energisyn og energiledelsessystemer

Energisynene og 
energiledelsessystemerne omhandlet i 
artikel 7 skal som minimum indeholde og 
overholde følgende kriterier:
1. Energiledelsessystemer, der også skal 
omfatte energisyn, skal indeholde en klar 
energipolitik på virksomheds- og 
lokalitetsniveau med handlingsplaner, der 
omfatter investeringer, budgetter og 
operationer sammen med klar 
ansvarsfordeling og ansvarlighed for 
energiforbrug og forbedret energimæssig 
ydeevne, der også omfatter de øverste 
ledelsesniveauer.
2. Energisyn og energiledelsessystemer 
skal have klart definerede mål, der er 
udarbejdet med henblik på at forbedre og 
opretholde virksomheders og 
husholdningers energimæssige ydeevne 
på økonomisk optimale niveauer, samtidig 
med at der tages højde for den 
miljømæssige påvirkning og den tekniske 
gennemførlighed. Energisyn for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
husholdninger er normalt mindre 
komplekse og sjældnere påkrævet end for 
store virksomheder og store bygninger [1]. 
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Dog gælder de generelle kvalitetskriterier 
i dette bilag i lige så høj grad for SMV'er 
og husholdninger.
3. Disse energisyn og –ledelsessystemer 
skal være baseret på ajourførte, målte 
driftsdata for energiforbrug og 
belastningsprofiler (for el), og de skal 
kunne gemmes med henblik på historisk 
analyse og overvågning af ydeevne. 
Synene skal have omfang, der er baseret 
på energistrømme ind i og ud af de 
pågældende virksomheders, lokaliteters 
og bygningers overordnede 
systemgrænser. De skal dermed omfatte 
hele lokalitetens energiforbrug samt 
forbruget fra individuelle processer, 
tjenesteydelser og systemer sammen med 
energiklasser (damp, brændstof, el) samt 
tidligere, nuværende og forventede 
energi- og driftsomkostninger. Dataene 
skal justeres for udefrakommende
påvirkninger såsom vejrforhold, industriel 
kapacitet osv.
4. Energisynene for store virksomheder 
og for store bygninger skal omfatte både 
makrosyn for overordnede energistrømme 
til og fra virksomhederne og bygningerne 
samt mikrosyn for individuelle tekniske 
systemer, processer og udstyr inden for 
systemgrænserne, der skal udføres på 
omfattende og systematisk vis og på en 
uafhængig, gennemsigtig og objektiv 
måde med intervaller på henholdsvis 3 og 
2 år med årlig rapportering i 
virksomhederne. Besøg på stedet skal 
være en vigtig del af disse syn.
5. Energisynene skal også være 
repræsentative med henblik på at 
indsamle troværdige og relevante data, og 
de skal kunne gentages samt være 
proportionale, sporbare og kontrollerbare.
6. Disse energisyn og 
energiledelsessystemer skal, når det er 
muligt, bygge på analyse af 
livscyklusomkostninger frem for simple 
tilbagebetalingsperioder (SPP), så de kan 
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tage højde for bl.a. langsigtede 
besparelser, restværdi af langsigtede 
investeringer og rabatsatser.
7. Alle eksperter i udførelse af energisyn 
og energiledelsessystemer (interne og 
eksterne) skal være certificeret og/eller 
akkrediteret af et officielt organ/officielle 
organer, der er udpeget og/eller anerkendt 
af medlemsstaten eller 
regionalregeringen.
8. Interne eksperter i udførelse af 
energisyn og interne eksperter i 
energiledelsessystemer skal have 
nøgleroller med henblik på sikring og 
opretholdelse af interne kompetencer, 
intern bevidsthed, kommunikation og 
forpligtelse i de forpligtede og 
omhandlede virksomheder og bygninger.
9. Udvælgelse og dimensionering af alt 
energiforbrugende udstyr, alle 
energiforbrugende processer og andre 
energibesparende foranstaltninger, nye 
såvel som til erstatning for andre, skal 
omfatte økonomisk, adfærdsmæssig og
teknisk analyse samt forslag og planer for 
opfølgning og kontrol af 
foranstaltningernes indvirkning, så snart 
de er blevet implementeret. Andre mulige 
ikkeenergirelaterede fordele, for eksempel 
øget produktivitet og lavere 
vedligeholdelsesomkostninger, skal også 
rapporteres, og det samme skal tekniske 
interaktioner og synergier mellem 
kombinerede foranstaltninger.
10. Energisyn skal være af 
"investeringsværdig kvalitet", hvilket vil 
sige, at de økonomiske beregninger af de 
foreslåede foranstaltninger skal være 
tilstrækkeligt detaljerede og validerede til 
at give potentielle investorer (interne og 
eksterne) og skattemyndigheder og 
økonomiske myndigheder klare 
oplysninger om potentielle besparelser, 
pengestrømme og nutidsværdi af de 
foreslåede foranstaltninger og de tekniske 
og økonomiske risici.
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11. Energisyn og energiledelsessystemer 
og deres anbefalinger skal være baseret 
på gennemgange af virksomheds-, 
bygnings-, lokalitets-, system- og 
processtatus, hvor disse sammenlignes 
med relevant benchmarking og bedste 
praksis samt med løbende opdaterede 
lister over de bedste tilgængelige 
teknologier (for eksempel BAT i IPPC 
BREF-dokumenter [2]) for de 
pågældende sektorer og delsektorer.
12. Foranstaltninger, der anvendes i 
øjeblikket, eller som er foreslået, til 
forbedring af energimæssig ydeevne må 
under ingen omstændigheder 
kompromittere eksisterende sundheds- og 
sikkerhedsforskrifter, for eksempel 
indeklima og brandsikkerhed under 
implementering, drift og beboelse, eller 
andre lovmæssige begrænsninger.
13. Brugen af EN ISO 50001 
(energiledelsessystemer) kan anerkendes 
som et middel til opfyldelse af kravene i 
artikel 7 i dette direktiv, såfremt 
anvendelsen af standarden i virksomheder 
og bygninger også opfylder kriterierne i 
stk. 1 – 12 i dette bilag[3].
[1] I direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 
om bygningers energimæssige ydeevne 
fastsættes hyppigheden af energisyn for 
bygninger af behovet for energiattester, 
som energisynene er en nødvendig del af.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
13. Brugen af EN 16247-1 (energisyn) 

kan også anerkendes som et middel til 
opfyldelse af bestemmelserne i artikel 7 i 
dette direktiv, såfremt anvendelsen af 
standarden i virksomheder og bygninger 
også opfylder kriterierne i stk. 1-12 i dette 
bilag efter formel vedtagelse af 
standarden.

Or. en
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Ændringsforslag 1637
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag V b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Vb
Minimumkrav til måling og kontrol af 

energibesparelser i henhold til artikel 6.
1. Potentialet for energibesparelser skal 
beregnes pr. sektor.
2. Besparelseseffekter skal beregnes for 
hver foreslået foranstaltning med en 
bottom-up-tilgang, hvor der skelnes 
mellem eksisterende, nye og planlagte 
foranstaltninger,
3. Den samlede besparelseseffekt af alle 
foranstaltninger skal korreleres med det 
nationale mål i overensstemmelse med 
den anvendte sektorstruktur
4. Årlige besparelser overvåges på 
baggrund af statistiske data og 
sammenlignes med målet
5. Hvis overvågningen viser afvigelser fra 
vejen til opnåelsen af målet, skal 
foranstaltninger overvåges individuelt og 
justeres i henhold hertil.

Or. en


