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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om revision af handlingsplanen for energieffektivitet
(2010/2107(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2006, "Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af potentialet" (KOM(2006)0545), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. januar 2008, "To gange 20 % i 2020 -
Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne" (KOM(2008)0030), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. november 2008, "Energieffektivitet: 
opfyldelse af målet om 20 %" (KOM(2008)0772),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2007, "En energipolitik for 
Europa" (KOM(2007(0001), efterfulgt af meddelelse fra Kommissionen af 13. november 
2008 "Anden strategiske energiredegørelse - EU-handlingsplan for 
energiforsyningssikkerhed og solidaritet", med ledsagende dokumenter 
(KOM(2008)0781),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 af 13. juli 
2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte 
til produkter på energiområdet (det europæiske genopretningsprogram for 
energiområdet)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om 
energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets 
direktiv 93/76/EØF (direktivet om energitjenester)2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om 
angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af 
mærkning og standardiserede produktoplysninger3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne4,

– der henviser til udkast til statusdokument af 7. maj 2010 med titlen "Frem mod en ny 
energistrategi for Europa 2011-2020",

– der henviser til den uafhængige undersøgelse med titlen ", Company Car Taxation. 

                                               
1 EFT L 200 af 31.7.2009, s. 31.
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.
3 EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.
4 EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13.
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Subsidies, welfare and economy", udarbejdet efter anmodning fra Kommissionen1

– der henviser til sin beslutning af 3. februar 2009 om den anden strategiske 
energiredegørelse2,

– der henviser til artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at energibesparelser er den mest omkostningseffektive og hurtigste måde 
til at reducere udledningen af CO2 og andre stoffer og til at øge forsyningssikkerheden, og 
energieffektivitet derfor bør prioriteres højt i alle fremtidige EU-strategier, navnlig i 2020-
strategien,

B. der henviser til, at energibesparelser giver økonomiske fordele og til, at EU's import af 
energi er voksende og beløb sig til en værdi af 332 mia. euro i 2007 samt til, at 
energifordelene ifølge Kommissionens tal kan løbe op i 1 000 EUR pr. husholdning3, samt 
at vellykket gennemførelse af energieffektivitetsmålene i EU kan give besparelser på 100 
mia. EUR og reducere udledningen med næsten 800 mio. tons pr. år,4

C. der henviser til, at bestræbelserne på at opfylde målet om 20 % energieffektivitet i 2020 
bør intensiveres og til, at overvågningen af fremskridtene mod målet ikke er tilstrækkelig,

D. der henviser til, at tilbagebetalingsperioden for investeringer i energieffektivitet er kort og 
at investeringerne både i land- og i byområder skaber nye arbejdspladser, som i vid 
udstrækning ikke kan outsources, navnlig inden for byggeriet og i SMV'er,

E. der henviser til, at anvendelse af offentlige midler i revolverende finansinstrumenter til at 
give finansielle incitamenter til energieffektivitetsforanstaltninger i stramme 
budgetperioder har den fordel, at det gør det muligt at bevare disse midler fremover,

F. der henviser til, at efterspørgslen har været drivkraften bag et øget energiforbrug og til, at 
der er et reelt behov for at fjerne markedshindringerne for mere energieffektive produkter,

G. der henviser til, at bygninger står for omkring 40 % af energiforbruget og omkring 36 % 
af udledningerne af drivhusgasser i EU5 og til, at byggeriet repræsenterer en væsentlig del 
af EU's økonomi med ca. 12 % af EU's BNP,

H. der henviser til, at industrielle elektromotorer forbruger 30-40 % af den elektriske energi, 
                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 EUT C 67E af 18.3.2010, s. 16.
3 KOM(2008)0772, s. 4.
4 KOM(2008)0030, s. 8.
5 KOM(2008)0772, s. 8.
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der produceres på verdensplan og til, at optimering af disse motorer, navnlig via 
hastighedsregulering, kan spare 30-60 % af den forbrugte energi,

1. Overensstemmelse med og gennemførelse af gældende lovgivning

1. opfordrer Kommissionen til at forelægge en evaluering af resultaterne af 
medlemsstaternes og Kommissionens aktiviteter; mener, hvis evalueringen viser 
utilfredsstillende gennemførelse af strategien, således at EU ser ud til ikke at nå sit 2020-
mål, at energieffektivitetshandlingsplanen bør indeholde en forpligtelse for Kommissionen 
til at foreslå yderligere EU-foranstaltninger, som f.eks. bindende energieffektivitetsmål for 
medlemsstaterne, som er fair, målelige, og som tager hensyn til deres respektive 
startpositioner og nationale omstændigheder; understreger, at metoden for at sikre 
gennemskueligheden bør baseres på absolutte reduktioner i energiforbruget;

2. opfordrer Kommissionen til at forelægge en ambitiøs energieffektivitetshandlingsplan, der 
gør status over de fremskridt, der er opnået via foranstaltningerne i handlingsplanen fra 
2006, styrker gennemførelsen af vedtagne energieffektivitetsforanstaltninger som er anført 
i handlingsplanen fra 2006, og som er ved at blive gennemført, og som omfatter nye 
passende foranstaltninger med sigte på at opfylde 2020-målet;

3. anmoder om en revision af direktivet om energitjenester, der indeholder en såkaldt 
resultattavle (med fleksible mål), der giver medlemsstaterne spillerum til at vælge, på 
hvilke områder de vil koncentrere deres bestræbelser baseret på antagelser om 
omkostningseffektivitet og mulige energibesparelser;

4. opfordrer Kommissionen til at inkludere en kritisk evaluering af de nationale 
energieffektivitetshandlingsplaner og gennemførelsen af disse, inklusive en bindende 
tidsramme for rapportering, sammen med rapporteringen ifølge direktivet om 
energitjenester, energimærkning og miljøvenligt design for at lette medlemsstaternes 
byrder og evaluere hver enkelt medlemsstats aktioner og klassificere dem med sigte på at 
anvende strategien med fleksible mål bedst muligt;

5. opfordrer medlemsstaterne til at oprette programmer for omfattende overvågning og 
kontrol af overholdelsen på markederne, for så vidt angår direktiverne om bygninger, 
miljøvenligt design, energimærkning og energimærkning af dæk, navnlig i forbindelse 
med import, og opfordrer Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af disse 
programmer og om nødvendigt at indlede traktatbrudsprocedurer;

6. anmoder Kommissionen om, efter det ændrede direktivs ikrafttræden, om få år at evaluere 
virkningen af den obligatoriske reference til energimærkningsordningen;

2. Energiinfrastruktur (produktion og transmission)

7. mener, at der bør fokuseres mere på systeminnovationer såsom intelligente net, 
intelligente målesystemer og energilagring, som kan forbedre energieffektiviteten;

8. opfordrer til en revision af kraftvarmedirektivet med sigte på at fremme 
kraftvarmeproduktion og fjernvarme/fjernkøling ved at tilskynde medlemsstaterne til at 
oprette en stabil og gunstig regulatorisk ramme ved at overveje prioriteret adgang for 
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kraftvarmeanlæg til elnettet og ved at fremme anvendelse af kraftvarme og fjernvarme i 
bygninger samt bæredygtig støtte til kraftvarme, f.eks. ved at gøre kraftvarme til et 
udvælgelseskriterium i forbindelse med by- og landudviklingsprojekter finansieret af 
strukturfondene;

9. opfordrer medlemsstaterne til ligeledes at fremme anvendelse af kraftvarme ved at støtte 
etablering og renovering af fjernvarmeanlæg snarere end at støtte kraftvarmeproduktion 
som sådan;

10. glæder sig over Kommissionens igangværende arbejde vedrørende intelligente net, og 
opfordrer den til at støtte udviklingen af intelligente net ved at fastlægge fælles normer og 
sikre en stabil og harmoniseret regulatorisk ramme på lang sigt i hele EU;

3. Byudvikling og bygninger

11. understreger nødvendigheden af at støtte initiativer, der sigter mod at reducere 
energiforbruget og udledningen af drivhusgasser på lokalt og regionalt plan, som f.eks. 
"borgmesteraftalen" og initiativet "intelligente byer";

12. opfordrer Kommissionen til at evaluere potentialet for effektivitet i offentlige bygninger 
og foreslå et bindende mål for reduktion af energiforbruget i offentlige bygninger i 
medlemsstaterne;

13. er overbevist om, at nøglen til at opfylde energibesparelsesmåler er, at offentlige 
myndigheder viser vejen; erkender på den anden side, at de nuværende 
budgetbegrænsninger, navnlig på regionalt og lokalt plan, ofte begrænser offentlige 
instansers muligheder for at gå forrest; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
finde innovative løsninger på dette problem;

14. mener, at Europa-Parlamentet og Kommissionen bør vise et eksempel ved at renovere 
deres bygninger til et næsten nul-niveau i 2020;

15. anmoder Kommissionen om at fremme nye initiativer til støtte af bygningsrenovering i 
forbindelse med den kommende innovationsstrategi, som f.eks. innovationspartnerskaber 
om energieffektivitet i energieffektive byer/nuludledningsbyer;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme indførelse af energiattester, 
såkaldte "one stop shops", der giver adgang til teknisk rådgivning og støtte, samt 
økonomiske incitamenter, der er disponible på regionalt, nationalt og europæisk plan;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme bredere anvendelse af 
energisyn i virksomhederne og at udforme mekanismer, der i så henseende kan hjælpe 
navnlig smv'er;

18. mener, at Kommissionen bør finansiere pilotundersøgelser af energicertifikater for 
bygninger for at identificere muligheder for besparelser og motivere markedsaktørerne til 
at investere i energieffektive løsninger;

19. anmoder Kommissionen om at foreslå minimumkrav, for så vidt angår gadebelysning, 
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grønne indkøb og energimæssig renovering; opfordrer i denne forbindelse til, at dette pr. 
2012 kommer til at omfatte specifikation af de samlede levetidsomkostninger for alle 
offentlige indkøb af belysning;

4. ICI og produkter

20. anmoder om hurtig og korrekt gennemførelse af direktiverne om energimærkning gennem 
vedtagelse af delegerede retsakter der vedrører nye energirelaterede produkter; mener, at 
direktivet om miljøvenligt design også bør omfatte produkter til større bygninger, 
industrielt udstyr, integrerede belysningssystemer i bygninger, pumper og 
vandeffektivitetsprodukter samt indeholde en definition om minimumsydeevne for 
bygninger;

21. anmoder Kommissionen om at forelægge specifik lovgivning om produkters 
ressourceeffektivitet;

22. anmoder Kommissionen om at evaluere muligheden for at udvide bygningsdirektivets 
gyldighedsområde til også at omfatte store bygninger, herunder krav om miljøvenligt 
produktdesign, og navnlig industrielle elektromotorer, der anvendes i store bygninger;

23. opfordrer Kommissionen til at evaluere lovgivningen og sikre, at den omfatter produkter, 
systemer og disses energiforbrug, og anser det for nødvendigt at øge EU-borgernes 
bevidsthed om forbrugerprodukters og energirelaterede produkters energi- og 
ressourceeffektivitet; mener, når det drejer sig om energiforbrug, at applikationer bør 
betragtes som en helhed snarere end som enkeltdele;

24. glæder sig over det arbejde, taskforcen om intelligente målere har udført, og anmoder 
Kommissionen om inden udgangen af 2011 at forelægge en række henstillinger for at 
sikre, at

 intelligent måling indføres i overensstemmelse med tidsplanen i den tredje 
energimarkedspakke,

 medlemsstaterne inden udgangen af 2011 enes om fælles funktioner for intelligente 
målere,

 Kommissionen og medlemsstaterne sætter et konkret mål for det antal hjem, der skal 
være udstyret med intelligente målere i 2020;

25. opfordrer Kommissionen til i SET-planen at inkludere et bånd til udvikling og fremme af 
teknologier og produkter, der skaber energi- og ressourceeffektivitet;

5. Transport

26. anmoder Kommissionen om at offentliggøre en ambitiøs hvidbog om transport for at 
udforme en bæredygtig europæisk transportpolitik, der fremmer indførelse af 
energieffektive nye teknologier og mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer, 
navnlig olie;

27. opfordrer Kommissionen til at fremme udvikling af innovativt udstyr til at forbedre 
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energieffektiviteten (f.eks. spoilere til lastbiler) og at overveje at gøre dem obligatoriske, 
hvis de viser sig at være omkostningseffektive;

28. støtter i denne forbindelse fremme af anvendelsen af energieffektive dæk og anmoder 
Kommissionen om at fastsætte minimumseffektivitetskrav for køretøjer indkøbt af 
offentlige myndigheder og for dæk monteret på disse;

29. opfordrer Kommissionen til at sikre rammebetingelser for udvikling af elektriske 
køretøjer, navnlig for så vidt angår standardisering af software for infrastruktur og 
ladestationer;

30. gentager behovet for at fremme intermodale transportformer samt for udvikling af 
intelligente transportsystemer for at sikre energibesparelser inden for transportsektoren 
(herunder trængselsafgifter, informationsteknologier til trafikstyring, jernbaneinfrastruktur 
osv.);

31. anmoder medlemsstaterne om at fjerne afgiftsordninger, der tilskynder til køb af 
brændstofineffektive biler1; 

6. Incitamenter og finansiering

32. opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om, hvorledes der kan etableres en EU-
ramme af revolverende finansielle instrumenter med sigte på at støtte supplerende 
energieffektivitetsforanstaltninger, der underbygger eksisterende vellykkede nationale 
ordninger og distributionskanaler (f.eks. i form af risikodeling), og som tilskynder til 
etablering og forbedring af energieffektivitetsordninger i medlemsstaterne;

33. finder, at denne ramme bør tage hensyn til erfaringerne med eksisterende revolverende 
instrumenter, der stilles til rådighed af offentlige finansielle formidlere, omfatte 
eksisterende EU-fonde og udformes, så den tiltrækker andre offentlige eller private 
midler, således at der kan skabes den højst mulige løftestangseffekt, samt understøtte 
finansielle programmer for en lang række slutmodtagere;

34. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag om at anvende midler, der 
ikke kan indgås forpligtelser for under forordningen om genopretningsprogrammet, til 
skabelse af et dedikeret finansielt instrument til at fremme energieffektivitet og initiativer 
inden for vedvarende energi, og anmoder Kommissionen om at vedtage forslaget snarest;

35. understreger behovet for at forbedre anvendelsen af de eksisterende EU-fonde som EFRU 
i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger; anmoder Kommissionen om at 
identificere hindringerne for at anvende en større del af ressourcerne fra Struktur- og 
samhørighedsfondene til dette formål og til at forelægge passende forslag til fjernelse af 
disse hindringer (f.eks. supplerende EU-foranstaltninger til at støtte teknisk bistand);

36. opfordrer Kommissionen til at styrke finansieringsfaciliteterne (f.eks. ELENA) og til at 
overveje at oprette yderligere faciliteter, der finansieres under programmet "Intelligent 
energi"

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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37. opfordrer Kommissionen til at fremme EU-foranstaltninger til at fremme teknisk bistand 
ydet af erfarne (nationale og internationale) finansielle formidlere:

 for at øge bevidstheden og knowhow-niveauet blandt forvaltningsmyndigheder og 
offentlige og private finansielle virksomheder om finansieringsstrategier og om 
institutionelle krav til støtte til investeringer i energieffektivitet,

 for at støtte offentlige og private finansielle virksomheder i forbindelse med 
gennemførelse af passende foranstaltninger og finansielle instrumenter,

 for at strukturere bæredygtige og effektive finansielle instrumenter, således at 
disponible midler bedre kan anvendes til investeringer i energieffektivitet,

 for at tilskynde til overdragelse af bedste praksis mellem medlemsstaterne og deres 
finansielle formidlere;

38. opfordrer Kommissionen til at foreslå effektive foranstaltninger til at bevæge 
energivirksomhederne til at investere i energieffektivitet;

39. gentager sin anmodning om, at energieffektivitet styrkes inden for rammerne af den 
europæiske naboskabspolitik og systematisk kommer til at indgå i EU's dialoger med 
tredjelande;

40. anmoder Kommissionen om at gøre energieffektivitet til en af nøgleprioriteringerne i det 
ottende rammeprogram for forskning og til at allokere en væsentlig del til 
underprogrammer vedrørende energieffektivitet, der svarer til programmet om intelligent 
energi; understreger behovet for en fordobling af bevillingerne til forskning, udvikling og 
demonstration på energiområdet, inklusive en væsentlig forøgelse af EU's fremtidige 
budget, navnlig til vedvarende energi, intelligente net og energieffektivitet i 2020 i forhold 
til med det nuværende niveau;

41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.



PE448.774v03-00 10/11 PR\832028DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Indledning:
Energieffektivitet er den mest omkostningseffektive og hurtigste vej til at nedbringe CO2- og 
andre emissioner. Fordelene er store, for så vidt angår økonomisk vækst og jobskabelse. Der 
vil blive skabt jobs både i by- og landområder, ofte i SMV'er, og det vil være lokale jobs, der 
ikke kan outsources. De vil falde inden for IT, byggeri og tjenesteydelser.
Der er nået meget siden vedtagelsen af handlingsplanen for energieffektivitet i 2006; men den 
politiske og økonomiske kontekst har ændret sig en del siden da. Derfor er der et klart behov 
for at revidere EU's energieffektivitetspolitik for at bringe den i overensstemmelse med de 
nuværende prioriteringer og udviklinger. Der bør foretages en nøje evaluering af resultater og 
mangler i energieffektivitetshandlingsplanen fra 2006 som grundlag for revisionen af EU's 
energieffektivitetspolitik. Foranstaltninger med sigte på at intensivere EU's energibesparelser 
kan indføres via en bred vifte af instrumenter på EU-plan og på nationalt plan såsom 
mærkning af og miljøstandarder for energirelaterede produkter, bygningers energiforbrug og 
mange andre. Ordføreren finder, at de politiske beslutningstagere bør sigte mod 
diversificering, hvormed de kan gøre EU27 mere energieffektiv, og at nogle instrumenter 
egner sig bedre til anvendelse på nationalt plan.

Energieffektivitetsmål
Det synes mere og mere klart, at EU ikke er på rette vej til at nå sit 2020-mål. Der mangler 
officiel dokumentation fra Kommissionen i dette spørgsmål. Mens målsætningerne for 
emissioner og vedvarende energi er lette at måle og stilles officielt til rådighed af Eurostat, er 
statistikker over energieffektivitet derimod kontroversielle, da PRIMES-modellen ofte 
anfægtes. Ikke desto mindre finder ordføreren, at Kommissionen har ansvaret for at forelægge 
statistikker over alle væsentlige elementer i EU's energipolitik.

Bygninger
Det er velkendt, at der er et store potentiale i energieffektivitet i bygninger. Den nyeste 
revision af EPRD-programmet gør det vanskeligt at gå efter en revision af dette direktiv på 
dette tidspunkt. Men bygningernes vigtighed kræver en anden indfaldsvinkel, en vinkel der er 
i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og ikke krænker private rettigheder. Vi bør 
tage hensyn til spørgsmålet om passende finansieringsinstrumenter samt til behovet for at 
styrke erhvervsuddannelse, SMV'ers adgang til information og bevidstgørelse generelt. Der 
bør fokuseres på renovering af eksisterende bygninger, da nybygningsfrekvensen bliver lavere 
og lavere i EU, og da mange gamle bygninger har det højeste effektivitetspotentiale, hvis de 
renoveres korrekt.

Miljøvenligt design
Som et generelt princip finder ordføreren, at frivillige aftaler bør fremmes, men i nogle sager 
er minimumsstandarder og konkrete mål nødvendige for at bevæge markedet i en mere 
energieffektiv retning. Direktivet om miljøvenligt design er det mest effektive instrument på 
EU-plan i energieffektivitetspolitikken, og det er et godt eksempel på de former for politik, 
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EU bør søge at indføre. Den mest lovende indfaldsvinkel synes at være fælles standarder for 
hele EU's marked og indførelse af større konkurrence mellem medlemsstaterne, der vil gøre 
det muligt for dem at konkurrere på verdensmarkedet.

Finansiering
I industrien inden for rene teknologier er der behov for at bygge bro over kløften mellem USA 
og Kina på den ene side og EU på den anden. Begge lande er meget længere fremme end EU, 
for så vidt angår vedtagelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger, der fremmer 
energieffektive løsninger. Derfor bør både EU og medlemsstaterne støtte foranstaltninger og 
instrumenter til at øge finansieringen. Indførelse af nationale energieffektivitetsfonde, der 
støtter EPC bør intensiveres gennem et finansielt instrument på EU-plan.

Præstationskontrakter om energitjeneste, hvor en kunde køber en garanteret energibesparelse, 
er et godt incitament, da investeringen er tjent ind i løbet af 2-15 år. En sådan model skaber 
jobs i SMV'er, forbrugerne sparer på energiregningen, og emissionerne bliver begrænset.


