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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0370),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0168/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

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

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

organer i medlemsstaterne har allerede 
indført integrerede strategier for 
energibesparelser og energiforsyning, for 
eksempel via handlingsplaner for 
bæredygtig energi, såsom dem, der er 
udviklet under borgmesteraftalen, samt 
integrerede byplanlægningstilgange, der 
dækker bredere end de enkelte indgreb i 
bygninger og transportformer, med 
henblik på at udforme "lavenergibyer og -
regioner". I dette koncept med 
"lavenergibyer og -regioner "betragtes 
energispørgsmål som et væsentligt led i 
udviklingen i byer og regioner, som er 
integreret i den lokale demokratiske og 
forvaltningsmæssige proces. 
Medlemsstaterne bør som en 
forudsætning for lokale og bæredygtige 
energieffektivitetsplaner opfordre de 
lokale myndigheder til at udarbejde 
sådanne lokale udviklingsstrategier på 
grundlag af en dialog med den lokale 
befolkning, erhvervslivet og 
arbejdsmarkedets parter. Medlemsstaterne 
bør tilskynde kommuner og andre 
offentlige organer til at vedtage integrerede 
og bæredygtige energieffektivitetsplaner 
med klare mål, inddrage de lokale 
interessenter og borgerne i udarbejdelsen 
og implementeringen af planerne og 
informere dem tilstrækkeligt om planernes 
indhold og fremskridt med opfyldelsen af 
målene. Sådanne planer kan give 
betydelige energibesparelser, især hvis de 
implementeres ved hjælp af 
energiledelsessystemer, der giver de 
pågældende offentlige organer mulighed 
for bedre at forvalte deres energiforbrug. 
Udveksling af erfaringer mellem byer og 
andre offentlige organer bør opmuntres 
med hensyn til de mere innovative 
erfaringer. 

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv opstiller en fælles ramme 
for at fremme energieffektivitet i Unionen 
med henblik på at sikre, at Unionens mål 
om primærenergibesparelser på 20 % i 
2020 nås, og bane vejen for yderligere 
forbedringer af energieffektiviteten 
derefter.

1. Dette direktiv opstiller en fælles ramme 
for at fremme energieffektivitet i Unionen 
med henblik på at sikre, at Unionens mål 
om primærenergibesparelser på mindst 20 
% i 2020 nås, og bane vejen for de 
yderligere foranstaltninger vedrørende 
energieffektiviteten og energibesparelser, 
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som er nødvendige derefter, for at opnå en 
energieffektiv økonomi, som næsten er 
baseret på vedvarende energi, i 2050.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv er EU's chance for at opfylde stats- og regeringschefernes energi- og 
klimaforpligtelser. At nå målet om besparelser på 20 % i EU's primærenergiforbrug er det 
nødvendige minimum for at opnå en selvforsynende energieffektiv økonomi baseret på 
vedvarende energi i 2050. Ifølge Kommissionens skøn vil EU med den nuværende indsats kun 
nå halvdelen af målet og spilde f.eks. 1.000 euro pr. husstand om året. Dette direktiv bør rette 
op på denne tendens.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "energibesparelser i 
slutanvendelserne": den mængde sparet 
energi, der konstateres ved at måle 
og/eller anslå forbruget før og efter 
gennemførelsen af en eller flere 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
idet der korrigeres for eksterne forhold, 
der påvirker energiforbruget

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af energibesparelser. Ordføreren foreslår at anvende 
definitionen i det gældende direktiv om energitjenester.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. "meget omkostningseffektive 
anbefalinger": foranstaltninger 
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identificeret ved et energisyn og med 
tilbagebetalingsperioder på fem år

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b. "regning": er et kontoudtog og ikke 
en anmodning om betaling (en faktura)

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. "gennemgribende renovering": en 
renovering, som reducerer både det 
leverede og det endelige energiforbrug i 
en bygning med mindst 75 % i forhold til 
niveauet før renoveringen

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 27 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27b. "etapevis gennemgribende 
renovering": en renovering, som etapevist 
reducerer det leverede og det endelige 
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energiforbrug i en bygning med mindst 75 
% under en normal renoveringscyklus, 
samtidig med at det sikres, at enhver etape 
ikke udelukker eller øger omkostningerne 
til efterfølgende etaper

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Finansiering og teknisk bistand

2a. Med forbehold af artikel 107 og 108 i 
TEUF etablerer medlemsstaterne 
finansieringsfaciliteter for at samle flere 
finansieringsrammer, herunder: 
a) finansielle bidrag og bøder i 
forbindelse med manglende opfyldelse af 
forpligtelserne i artikel 6
b) ressourcer afsat til energieffektivitet i 
henhold til artikel 10, stk. 3, i direktiv 
2009/29/EF
c) ressourcer afsat til energieffektivitet fra 
EU-projektobligationer
d) ressourcer afsat til energieffektivitet i 
den flerårige finansielle ramme, særlig 
Samhørighedsfonden og strukturfondene, 
og formålsbestemte europæiske 
finansielle instrumenter, teknisk bistand 
og finansieringsteknik
e) ressourcer afsat til energieffektivitet fra 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
og andre europæiske finansielle 
institutioner, særlig Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling 
(EBRD) og Europarådets Udviklingsbank 
(CEB)
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f) nationale ressourcer, herunder fra 
offentlige banker og andre nationale 
finansielle institutioner.
2. Finansieringsfaciliteterne skal:
a) anvende disse penge til at generere den 
størst mulige løftestangsvirkning af privat 
kapital, særlig ved at trække på 
institutionelle investorer
b) tilvejebringe finansielle instrumenter 
(f.eks. lånegarantier for privat kapital, 
lånegarantier til fremme af indgåelse af 
kontrakter om energiydelser, tilskud, 
rentelettede lån og formålsbestemte 
kreditlinjer), som reducerer både den 
anslåede og den faktiske risiko i 
forbindelse med 
energieffektivitetsprojekter
c) være tilknyttet programmer eller 
agenturer, som samler og 
kvalitetsvurderer energispareprojekter, 
yder teknisk bistand, fremmer markedet 
for energitjenester og hjælper med at 
oparbejde forbrugerefterspørgsel efter 
disse tjenester i overensstemmelse med 
artikel 14
d) skaffer passende ressourcer til at støtte 
uddannelses- og 
certificeringsprogrammer, som forbedrer 
og attesterer færdigheder med hensyn til 
energieffektivitet.
3. Kommissionen bistår i givet fald direkte 
eller gennem de europæiske finansielle 
institutioner efter anmodning 
medlemsstaterne med oprettelsen af 
finansieringsfaciliteter og tekniske 
bistandsordninger med henblik på at øge 
energieffektiviteten i forskellige sektorer 
ved at fremme udveksling af bedste 
praksis mellem de ansvarlige nationale 
eller regionale myndigheder eller organer.

Or. en

Begrundelse
Uden de nødvendige finansieringsmekanismer bliver de foranstaltninger, der foreslås i dette 



PR\878374DA.doc 13/87 PE472.358v01-00

DA

direktiv, ønsketænkning og skaber ikke mange arbejdspladser og udløser innovation. I 
forslaget til direktiv bør der derfor oprettes finansielle faciliteter ved hjælp af eksisterende 
EU-finansieringsrammer, f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden, som bør prioritere 
energieffektivitet eller projektobligationer. Nationale indtægter, f.eks. fra auktionering i 
forbindelse med EU-emissionshandelssystemet, kan for at virke som løftestang for privat 
kapital og energisparepligten i henhold til artikel 6 tilvejebringe en stor del af de nødvendige 
midler.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter et nationalt
energieffektivitetsmål udtrykt som et 
absolut tal for primærenergiforbruget i 
2020. Ved fastsættelsen af disse mål skal 
de tage hensyn til Unionens mål om 20 % 
energibesparelser, de foranstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, de 
foranstaltninger, der er vedtaget for at nå 
de nationale energisparemål vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2006/32/EF, og andre foranstaltninger til 
fremme af energieffektivitet i 
medlemsstaterne og på EU-plan.

1. Den enkelte medlemsstat sikrer, at dets 
nationale absolutte tal for 
primærenergiforbruget i 2020 er mindst 
under dets mål som anført i den venstre 
kolonne i tabellen i bilag I - Del A. Disse 
obligatoriske nationale mål er i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
mindst 20 % energibesparelser, som er 
omhandlet i artikel 1, og som 
nødvendiggør en reduktion af EU's 
primærenergiforbrug på mindst 368 Mtoe 
i 2020 i forhold til prognoserne.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen fra EU-lovgivningen om vedvarende energi og klimaet viser, at det er nødvendigt 
at fastsætte bindende mål for medlemsstaterne. De skaber større synlighed, politisk 
engagement og investeringssikkerhed. De generelt positive makroøkonomiske og geopolitiske 
fordele for EU-økonomien og borgerne ved stramme energieffektivitetsforanstaltninger 
berettiger bindende mål. Ifølge Kommissionen kræver det for at nå dette EU-mål på 20 % en 
reduktion af EU's primærenergiforbrug på mindst 368 Mtoe i 2020.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 30. juni 2014 vurderer 
Kommissionen, om det er sandsynligt, at 
Unionen kan nå sit mål om 20 % 
primærenergibesparelser i 2020, hvilket 
kræver en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020, 
idet den tager hensyn til summen af de 
nationale mål i stk. 1 og vurderingen i 
artikel 19, stk. 4.

2. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der har til formål 
effektivt at sikre, at deres 
primærenergiforbrug svarer til eller ligger 
under det, der fremgår af det vejledende 
forløb, der er fastlagt i bilag I, del B.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at målene om en besparelse i 2020 nås, bør medlemsstaterne arbejde henimod et 
vejledende forløb for, hvordan deres endelige bindende mål skal opfyldes. Det vil gøre det 
muligt for Kommissionen at foretage den nødvendige overvågning og kontrol med henblik på 
at nå det samlede EU-energisparemål. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Renovering af bygninger

1. Medlemsstaterne skal have som mål 
inden den 31. december 2050 at reducere 
energiforbruget i eksisterende bygninger 
med 80 % i forhold til niveauet i 2010.
2. Som led i de nationale planer, der er 
omhandlet i artikel 9 i direktiv 
2010/31/EU, og med forbehold af dennes 
stk. 1, udformer medlemsstaterne 
politikker og træffer foranstaltninger med 
henblik på at tilskynde til 
gennemgribende renovering af bygninger, 
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herunder etapevis gennemgribende 
renovering. 
3. Medlemsstaterne udarbejder inden den 
1. januar 2014 de nationale planer, der er 
omhandlet i stk. 2, og offentliggør dem. 
De omfatter mindst:
a) en fortegnelse over bygninger opdelt 
efter bygningskategori
b) mål for gennemgribende renovering for 
2020, 2030 og 2040 opdelt efter 
bygningskategori. Målene skal gøre det 
muligt at nå det langsigtede mål i stk. 1
c) foranstaltninger med henblik på at løse 
sociale, tekniske og finansielle problemer 
i bygge- og anlægssektoren
d) foranstaltninger med henblik på at 
sikre, at lejere ikke straffes økonomisk.
4. Medlemsstaterne sikrer, at 
gennemgribende og etapevis 
gennemgribende renoveringer først 
gennemføres i de bygninger, både 
erhvervs- og beboelsesejendomme, der har 
den dårligste energimæssige ydeevne.
5. Medlemsstaterne sikrer, at 
gennemgribende renoveringer først 
gennemføres i de bygninger, der har den 
dårligste energimæssige ydeevne, og som 
ejes eller benyttes af offentlige 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse
EU-bygninger repræsenterer 40 % af energiforbruget i EU, samtidig med at der er store og i 
vid udstrækning uudnyttede muligheder for besparelser i de eksisterende bygninger. Derfor 
foreslår ordføreren at vælge en holistisk, langsigtet strategi baseret på nationale "køreplaner 
for bygninger i 2050". Hvis der sættes skub i en "mere gennemgribende" renovering med 2 % 
om året, bliver energiforbruget i de eksisterende bygninger i EU reduceret i 2050 til i 
gennemsnit en femtedel af det nuværende forbrug.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes af 
deres offentlige organer, fra 1. januar 2014 
renoveres hvert år, så de som minimum 
opfylder de mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, som den pågældende 
medlemsstat har fastsat i medfør af artikel 
4 i direktiv 2010/31/EU. De 3 % beregnes 
af det samlede etageareal af bygninger 
med et samlet nettoetageareal på mere 
end 250 m², som ejes af offentlige organer 
i den pågældende medlemsstat, og som 
den 1. januar det pågældende år ikke 
overholder de nationale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4 i direktiv 2010/31/EU.

1. For at gennemføre den nationale plan, 
der er nævnt i artikel 3a, og uden at det 
berører artikel 9 i direktiv 2010/31/EU, 
skal medlemsstaterne sikre, at mindst 3 % 
af det samlede etageareal, der ejes eller 
benyttes af offentlige organer, fra 1. januar 
2014 hvert år underkastes en 
gennemgribende eller en etapevis 
gennemgribende renovering.

Or. en

Begrundelse

Offentlige organer, herunder EU-institutioner, skal gå foran ved at vise et godt eksempel. 
Bygninger, som ejes og benyttes af offentlige organer, kan være en løftestang med henblik på 
at udløse den nødvendige tekniske, finansielle og organisationsmæssige innovation og skabe 
et marked for energitjenesteselskaber. Ordføreren mener derfor, at et en bindende renovering 
på mindst 3 % for alle offentlige bygninger, er et passende ambitionsniveau.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal tilskynde 
offentligretlige organer til hvert år at 
gennemføre gennemgribende 
renoveringer på 3 % af det samlede 
etageareal, de ejer.
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Or. en

Begrundelse

Offentligretlige organer kan ikke hæve skatten eller indføre huslejestigninger, og deres 
investeringsbeslutning er derfor begrænset. Medlemsstaterne bør derfor vedtage en proaktiv 
politik for at fremme gennemgribende renovering, særlig i socialt boligbyggeri.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fortegnelser over offentlige bygninger skal være fuldstændige og omfatte både de bygninger, 
de offentlige organer ejer og dem, de benytter.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne opfordrer de lokale og 
de offentlige organer samt kommunerne 
til:

Or. en

Begrundelse

En række kommuner og andre offentlige organer i medlemsstaterne har allerede indført -
eller planlægger at indføre - byplanmæssige tilgange, som går ud over de individuelle 
interventioner i bygninger. Medlemsstaterne bør derfor tilskynde kommuner, byer, regioner 
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eller ethvert andet offentlig organ til at indføre sådanne initiativer eller koncepter med 
henblik på f.eks. at udforme "lavenergibyer og -regioner", som er integreret i de lokale 
demokratiske og forvaltningsmæssige processer.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at vedtage en integreret 
energieffektivitetsplan med konkrete 
energisparemål, fritstående eller som del af 
en bredere klimaplan, en plan for 
lavenergibyer eller -regioner eller en 
miljøplan, for løbende at forbedre deres 
energibesparelser og energieffektivitet

Or. en

Begrundelse

En række kommuner og andre offentlige organer i medlemsstaterne har allerede indført -
eller planlægger at indføre - byplanmæssige tilgange, som går ud over de individuelle 
interventioner i bygninger. Medlemsstaterne bør derfor tilskynde kommuner, byer, regioner 
eller ethvert andet offentlig organ til at indføre sådanne initiativer eller koncepter med 
henblik på f.eks. at udforme "lavenergibyer og -regioner", som er integreret i de lokale 
demokratiske og forvaltningsmæssige processer.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Offentlige organer skal altid kun købe produkter, tjenester og bygninger, der opfylder de 
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højeste krav til energieffektivitet.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
ordning for energisparepligt. Den skal 
sikre, at energidistributører og/eller
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår kumulative årlige 
energibesparelser i slutanvendelserne
svarende til mindst 1,5 % af deres årlige
energisalg målt i mængder som 
gennemsnit over den seneste treårige 
periode for denne medlemsstat. Denne 
mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne.

Or. en

Begrundelse
Den foreslåede årlige sparepligt på 1,5 % skal anvendes på økonomien som helhed, og 
transportsektoren, der har et betydeligt, men endnu ikke realiseret økonomisk 
besparelsespotentiale, skal derfor medtages. Med henblik på at afbalancere mulige 
variationer mellem ét år og et andet som følge af ekstreme vejrbegivenheder eller økonomiske 
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ændringer foreslår ordføreren en beregning af gennemsnittet for mængdemålet på baggrund 
af en treårig periode i stedet for en etårig, som foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne skal dække slutanvendelser og skal beregnes som primærenergi, da 
sidstnævnte afspejler den reelle indvirkning af energianvendelserne.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hver medlemsstat skal sikre, at 
besparelserne på 1,5 %, der opnås hvert 
år, er supplerende i forhold til de 
besparelser, der opnås i hvert foregående 
år, jf. bilag Va.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres Kommissionens oprindelige hensigt, så det sikres, at 
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besparelserne på 1,5 %, der opnås hvert år, har en kumulativ besparelseseffekt.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For så vidt angår stk. 1 skal 
dødvægtsforanstaltninger som defineret i 
bilag V, punkt 1, ikke tælle med i 
mængden af energibesparelser, der 
kræves af hver forpligtet part.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
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På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt angår stk. 1 skal 
medlemsstaterne sikre, at 
foranstaltninger, som medfører 
besparelser på langt sigt, især for trinvis 
og omfattende renovering, udgør mindst 
50 % af mængden af energibesparelser, 
der kræves af hver forpligtet part.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør sørge for, at der ydes flere kreditter til forpligtede parter, der 
gennemfører foranstaltninger, som resulterer i væsentlige og langsigtede energibesparelser. 
Gradvis og omfattende renovering af bygningsmassen skal derfor fremmes og belønnes under 
denne ordning.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Målinger og verificeringer, der udføres fuldstændigt gennemskueligt og uafhængigt, er 
grundlæggende for almen og markedsmæssig tillid under denne nye foreslåede 
energibesparelsesordning. Snyltervirksomhed skal undgås. 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan 
medlemsstaterne: 

5. Inden for rammerne af ordningen for 
energisparepligt skal medlemsstaterne: 

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de opnåede energibesparelser (a) de påkrævede energibesparelser og de 
opnåede energibesparelser. 
Energibesparelsesformlen i bilag Va 
finder anvendelse; 

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres Kommissionens oprindelige hensigt, så det sikres, at 
besparelserne på 1,5 %, der opnås hvert år, har en kumulativ besparelseseffekt. 
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for 
energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energisparetjenester eller 
andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for 
energisparetjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Medlemsstaterne tillader, at forpligtede 
parter årligt opfylder mellem 25 % og 50 
% af deres forpligtelse ved at betale til 
finansieringsordningerne omhandlet i 
artikel 2a. Dette skal ske ved at bidrage til 
finansieringsfaciliteten med et beløb, der 
svarer til de anslåede 
investeringsomkostninger for at opnå den 
tilsvarende andel af vedkommendes 
forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

En komplet opt out-klausul, som foreslået af Kommissionen, kan true den nye 
forretningsmodel, som fastlægges i artikel 6. Tilgangen, som ordføreren har foreslået, giver 
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mulighed – for de medlemsstater, der beslutter det – for at lade deres forpligtede parter 
bidrage delvist til en finansiel facilitet (artikel 2a) i stedet for komplet gennemførelse af 
energibesparende foranstaltninger. Samtidig garanterer denne tilgang, at besparelsesmålet 
på 1,5 % nås på medlemsstatsplan ved brug af bidraget i denne facilitet til energibesparende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet 
i artikel 9, med dokumentation for, 
hvordan den nødvendige mængde energi 
vil blive sparet. Kommissionen har tre 
måneder efter underretningen til at afvise 
sådanne foranstaltninger eller foreslå 
ændringer til dem. Sker dette, anvender 
den pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstaterne underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om den andel 
af deres forpligtelse, som de påtænker at 
opfylde ved at tillade, at forpligtede parter 
bidrager til finansieringsfaciliteten, 
herunder reglerne om sanktioner som 
nævnt i artikel 9, og ved at vise, hvordan 
de vil opnå den foreslåede mængde 
besparelser ved hjælp af den del af 
midlerne, som de bidrager med. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke programmerne og 
foranstaltningerne, før Kommissionen 
udtrykkelig har godkendt det på ny 
forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en

Begrundelse

En komplet opt out-klausul, som foreslået af Kommissionen, kan true den nye 
forretningsmodel, som fastlægges i artikel 6. Tilgangen, som ordføreren har foreslået, giver 
mulighed – for de medlemsstater, der beslutter det – for at lade deres forpligtede parter 
bidrage delvist til en finansiel facilitet (artikel 2a) i stedet for komplet gennemførelse af 
energibesparende foranstaltninger. Samtidig garanterer denne tilgang, at besparelsesmålet 
på 1,5 % nås på medlemsstatsplan ved brug af bidraget i denne facilitet til energibesparende 
foranstaltninger.
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordningerne for energisparepligt skal etableres på nationalt plan og gennemføres i de 
respektive områder.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

1. Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn af høj kvalitet, der er 
omkostningseffektive og udføres uvildigt 
af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter.

Or. en

Begrundelse

SMV'er har brug for støtte til at dække omkostningerne til energisyn, men også til at 
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gennemføre de foreslåede anbefalinger i de energisyn, der har en tilbagebetalingsperiode på 
op til fem år. Energisyn af høj kvalitet og konkret gennemførelse af som minimum de mest 
omkostningseffektive foranstaltninger er centrale elementer for en effektiv politik for 
energibesparelser baseret på energisyn, og det er formålet med artikel 7.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal udvikle 
incitamentsordninger og finansielle 
ordninger, f.eks. skattenedsættelser eller 
subsidier, for at sikre, at små og 
mellemstore virksomheder helt eller 
delvist kan dække omkostningerne ved et 
energisyn og gennemførelsen af meget 
omkostningseffektive anbefalinger fra de 
pågældende energisyn. 

Or. en

Begrundelse

SMV'er har brug for støtte til at dække omkostningerne til energisyn, men også til at 
gennemføre de foreslåede anbefalinger i de energisyn, der har en tilbagebetalingsperiode på 
op til fem år. Energisyn af høj kvalitet og konkret gennemførelse af som minimum de mest 
omkostningseffektive foranstaltninger er centrale elementer for en effektiv politik for 
energibesparelser baseret på energisyn, og det er formålet med artikel 7.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at de 
virksomheder, der modtager 
incitamentsordninger eller økonomiske 
støtteordninger, forpligter sig til at 
gennemføre de meget 
omkostningseffektive anbefalinger, som 
identificeres af energisynene. 
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Or. en

Begrundelse

SMV'er har brug for støtte til at dække omkostningerne til energisyn, men også til at 
gennemføre de foreslåede anbefalinger i de energisyn, der har en tilbagebetalingsperiode på 
op til fem år. Energisyn af høj kvalitet og konkret gennemførelse af som minimum de mest 
omkostningseffektive foranstaltninger er centrale elementer for en effektiv politik for 
energibesparelser baseret på energisyn, og det er formålet med artikel 7.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede og/eller
akkrediterede eksperter senest den 30. juni 
2014 og derefter med tre års mellemrum. 

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal udvikle 
finansielle incitamentsordninger eller 
bestemmelser under artikel 6 for at hjælpe 
virksomheder, der er omfattet af stk. 2 i 
denne artikel, med at omsætte 
anbefalingerne i de obligatoriske 
energisyn til investeringer i 
energibesparelser. Kommissionen skal 
etablere retningslinjer inden for EU's 
statsstøtteregler til at identificere, hvilke 
af de finansielle incitamenter, som er 
oprettet af medlemsstaterne til gavn for 
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deres berørte virksomheder, der vil være 
kompatible med reglerne for det indre 
marked og reglerne for statsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag opfordrer medlemsstaten til i overensstemmelse med reglerne for det 
indre marked og for statsstøtte at finde måder, hvorpå man finansielt kan hjælpe 
virksomheder med at gennemføre de foranstaltninger, der foreslås i energisynene.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
slutkunder til elektricitet, naturgas, 
fjernvarme og/eller fjernkøling samt varmt 
brugsvand, udstyres med individuelle 
målere, der nøjagtigt måler og viser 
slutkundens faktiske energiforbrug og 
angiver oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.

1. Når der er installeret intelligente 
målere, sørger medlemsstaterne for, at 
slutkunder til elektricitet, naturgas, 
fjernvarme eller andre former for 
centralvarme eller -køling og varmt
brugsvand forsynet via fjernvarme eller 
anden centralvarme, udstyres med 
individuelle målere, der nøjagtigt måler og 
viser slutkundens faktiske energiforbrug og 
angiver oplysninger i realtid om det 
faktiske forbrugstidspunkt, gratis og i et 
format, der giver kunderne mulighed for 
bedre at forstå deres energiforbrug, i 
henhold til bilag VI.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren bifalder installation af intelligente målere, hvis cost-benefit-analysen vurderes 
positivt i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF angående el- og gasmarkederne, 
hvilket ikke altid er dokumenteret for små kunder, såsom husholdninger. Men ordføreren 
mener, at der set ud fra en reaktion på energiforespørgsel er belæg for over for virksomheder, 
der forbruger en vis mængde elektricitet, at pålægge intelligente målere. 
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

Hvor indførsel af intelligente målere 
vurderes positivt i henhold til direktiv 
2009/72/EF og 2009/73/EF om el- og 
gasmarkederne, skal medlemsstaterne
sikre, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energibesparelser og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren bifalder installation af intelligente målere, hvis cost-benefit-analysen vurderes 
positivt i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF angående el- og gasmarkederne, 
hvilket ikke altid er dokumenteret for små kunder, såsom husholdninger. Men ordføreren 
mener, at der set ud fra en reaktion på energiforespørgsel er belæg for over for virksomheder, 
der forbruger en vis mængde elektricitet, at pålægge intelligente målere. 

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at 
virksomheder, herunder virksomheder i 
erhvervssektoren, der har et elforbrug i 
slutanvendelsen på mere end 6000 kWh 
om året, har installeret intelligente målere 
senest pr. 1. januar 2015.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren bifalder installation af intelligente målere, hvis cost-benefit-analysen vurderes 
positivt i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF angående el- og gasmarkederne, 
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hvilket ikke altid er dokumenteret for små kunder, såsom husholdninger. Men ordføreren 
mener, at der set ud fra en reaktion på energiforespørgsel er belæg for over for virksomheder, 
der forbruger en vis mængde elektricitet, at pålægge intelligente målere. 

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at 
måledata om deres produktion og -forbrug 
stilles til rådighed i realtid for tredjemand,
der handler på vegne af slutkunden.

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Medlemsstaterne
skal sikre, måledata om slutkundens 
produktion eller forbrug i realtid er til 
rådighed for vedkommende. Hvis 
slutkunderne ønsker det, skal måledata om 
deres produktion eller forbrug i realtid 
stilles til rådighed for dem eller for 
tredjemand, der handler på deres vegne, 
uden yderligere omkostninger for 
slutkunderne og i et format, som de kan 
bruge til at sammenligne aftaler på et 
ensartet grundlag.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren bifalder installation af intelligente målere, hvis cost-benefit-analysen vurderes 
positivt i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF angående el- og gasmarkederne, 
hvilket ikke altid er dokumenteret for små kunder, såsom husholdninger. Men ordføreren 
mener, at der set ud fra en reaktion på energiforespørgsel er belæg for over for virksomheder, 
der forbruger en vis mængde elektricitet, at pålægge intelligente målere. 

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
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bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der
måler forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også installeres
individuelle varmemålere, der måler 
forbruget af henholdsvis varme eller køling 
og varmt vand i hver lejlighed. Hvis det 
ikke er teknisk eller økonomisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren bifalder installation af intelligente målere, hvis cost-benefit-analysen vurderes 
positivt i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF angående el- og gasmarkederne, 
hvilket ikke altid er dokumenteret for små kunder, såsom husholdninger. Men ordføreren 
mener, at der set ud fra en reaktion på energiforespørgsel er belæg for over for virksomheder, 
der forbruger en vis mængde elektricitet, at pålægge intelligente målere. 

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling af 
varmeforbrugsomkostningerne i 
ejendomme med flere lejligheder, der har 
centralvarme eller -køling. Forskrifterne 
skal omfatte retningslinjer for 
korrektionsfaktorer, der afspejler 
bygningsmæssige forhold som f.eks. 
varmetransmission mellem lejligheder. 

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling af varmeforbrugsomkostninger 
og -fakturering i ejendomme med flere 
lejligheder, der har centralvarme eller -
køling. Forskrifterne skal omfatte 
retningslinjer for korrektionsfaktorer, der 
afspejler bygningsmæssige forhold som 
f.eks. varmetransmission mellem 
lejligheder. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren bifalder installation af intelligente målere, hvis cost-benefit-analysen vurderes 
positivt i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF angående el- og gasmarkederne, 
hvilket ikke altid er dokumenteret for små kunder, såsom husholdninger. Men ordføreren 
mener, at der set ud fra en reaktion på energiforespørgsel er belæg for over for virksomheder, 
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der forbruger en vis mængde elektricitet, at pålægge intelligente målere. 

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

2. Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015 eller på tidspunktet for 
installationen af den intelligente måler, 
hvis dette indtræffer først, at faktureringen 
er nøjagtig og bygger på det faktiske 
forbrug i alle de sektorer, der er omfattet af 
nærværende direktiv, herunder 
energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunderne får 
mulighed for at vælge mellem elektronisk 
fakturering og fakturering i papirudgave 
samt mulighed for let adgang til 
supplerende oplysninger, der giver 
kunderne mulighed for selv at kontrollere 
deres forbrugsudvikling i detaljer, jf. bilag 

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunderne får 
mulighed for at vælge mellem elektronisk 
fakturering og fakturering i papirudgave 
uden yderligere omkostninger samt 
mulighed for let adgang til supplerende 
oplysninger, der giver kunderne mulighed 
for selv at kontrollere deres 
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VI, punkt 1.1. forbrugsudvikling i detaljer, jf. bilag VI, 
punkt 1.1.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
oplysninger om energifakturering og 
forbrugsudvikling, på slutkundens 
anmodning stilles til rådighed for en 
energitjenesteleverandør udpeget af 
slutkunden.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
oplysninger om energifakturering og 
forbrugsudvikling, på slutkundens 
anmodning stilles til rådighed for en 
energitjenesteleverandør udpeget af 
slutkunden. Når der er installeret en 
intelligent måler, skal medlemsstaterne 
forbyde tilbagefakturering.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne fra måling og fakturering 
af det individuelle energiforbrug samt de 
øvrige oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2, 
3 og bilag VI, leveres gratis til 
slutkunderne. 

3. Oplysningerne fra måling og fakturering 
af det individuelle energiforbrug samt de 
øvrige oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2, 
2 og bilag VI, stilles gratis til rådighed for 
slutkunderne inden for to timer eller så 
hurtigt, som det er teknologisk muligt. 

Or. en

Begrundelse

Oplysninger i realtid er grundlæggende for at kunne bruge energi mere effektivt.



PE472.358v01-00 36/87 PR\878374DA.doc

DA

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a.
Forbrugeroplysnings- og 

styrkelsesprogram
1. Medlemsstaterne skal udvikle en 
national strategi for at fremme og 
muliggøre en effektiv brug af energi hos 
små energikunder, inklusive private 
kunder.
2. Med henblik på stk. 1 skal 
medlemsstaterne mindst inkludere:
(a) etableringen af en kvikskranke til 
rådgivning og godkendte leverandører i 
henhold til artikel 13 og 14;
(b) en række instrumenter og politikker til 
fremme af adfærdsændring, herunder:
– skattemæssige incitamenter;
– adgang til finansiering, tilskud og 
subsidier;
– formidling af oplysninger;
– eksempelprojekter; 
– arbejdspladsaktiviteter;
– minimumstandarder for oplysninger om 
regninger og layout for fakturaer;
(c) et program til at engagere forbrugere 
og forbrugerorganisationer under 
indførslen af intelligente målere via 
kommunikation af:
– omkostningseffektive og letopnåelige 
ændringer i energianvendelse;
– oplysninger om 
energieffektivitetsforanstaltninger. 

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelserne om oplysninger og rådgivning i dette direktiv er ikke tilstrækkelige til at opnå 
dets erklærede mål om at engagere de respektive grupper af slutforbrugere. Det er vigtigt, at 
formidling af oplysninger ikke erklæres som et mål i sig selv, men inkluderes i 
lovgivningsmæssige rammer, der kun belønner resultaterne (og ikke output) af 
energieffektivitetsprojekter – dvs. kun målbare ændringer af adfærd belønnes og ikke blot 
formidling af oplysninger.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 6 til 8, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest [12 
måneder efter dette direktiv ikrafttræden] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 6 til 8, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning og være mindst fem gange større 
end gennemsnitsomkostningerne i de 
respektive nationale programmer for 
energisparepligt og skal betales til den 
finansieringsfacilitet, som nævnes i 
artikel 2a. Medlemsstaterne giver senest 
[12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden] Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

De pålagte sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse skal være tilstrækkeligt 
afskrækkende til at sikre, at foranstaltningerne, der foreslås i dette direktiv, gennemføres fuldt 
ud.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII, og 
præcisere de tilknyttede foranstaltninger 
og juridiske forpligtelser. Planerne 
ajourføres og tilsendes Kommissionen 
hvert femte år. Medlemsstaterne sikrer ved 
hjælp af deres lovrammer, at de nationale 
varme- og køleplaner lægges til grund for 
den lokale og regionale fysiske 
planlægning, herunder arealplaner i byer 
og landområder, og at de efterlever 
planlægningskriterierne i bilag VII. De 
nationale varme- og køleplaner skal tage 
fuldt hensyn til analysen af de nationale 
muligheder for højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, der udføres under 
direktiv 2004/8/EF.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udnytte mulighederne i kombineret produktion af strøm, varme og 
køling, som findes på deres område.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse fra 

udgår
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bestemmelserne i stk. 3, hvis:
a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt
b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller
c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udnytte mulighederne i kombineret produktion af strøm, varme og 
køling, som findes på deres område. Der er derfor ingen grund til undtagelser.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, er i 
overensstemmelse med de nationale 
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bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og
er i overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1. 

varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1. 

Or. en

Begrundelse

Selv om nationale og regionale reguleringer af arealplanlægning skal respekteres, skal 
medlemsstaterne også udnytte de nationale muligheder, som de har for højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse for 
bestemmelserne i stk. 6, hvis:

udgår

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser. 

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal udnytte mulighederne i kombineret produktion af strøm, varme og 
køling, som findes på deres område. Der er derfor ingen grund til undtagelser.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

udgår

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udnytte mulighederne i kombineret produktion af strøm, varme og 
køling, som findes på deres område. Der er derfor ingen grund til undtagelser.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 

udgår
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anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser. 

Or.

en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udnytte mulighederne i kombineret produktion af strøm, varme og 
køling, som findes på deres område. Der er derfor ingen grund til undtagelser.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den 
overordnede årlige energieffektivitet for 
deres termiske elproduktionskapacitet 
stiger med mindst 1 % årligt og når 
mindst 60 % i gennemsnit i 2025. 

Or. en

Begrundelse
EU's energiomdannelsessystem – fra konventionelle kraftværker til raffinaderier – har 
overordnet ret lave effektiviteter på under 35 %. Væsentlige og hurtige besparelser er mulige 
over de næste år. Medlemsstaterne skal også udnytte de eksisterende muligheder for 
kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal mindst gennemføre 
en tredjedel af de identificerede 
muligheder for højeffektiv 
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kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling som nævnt i 
artikel 10, stk. 1, i 2020 og to tredjedele i 
2030.

Or. en

Begrundelse
EU's energiomdannelsessystem – fra konventionelle kraftværker til raffinaderier – har 
overordnet ret lave effektiviteter på under 35 %. Væsentlige og hurtige besparelser er mulige 
over de næste år. Medlemsstaterne skal også udnytte de eksisterende muligheder for 
kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at der ved 
netbunden energitransmission og -
distribution indføres komponenter i 
ordninger og takststrukturer med socialt 
sigte, når blot eventuelle forstyrrelser af 
transmissions- og distributionssystemet 
begrænses mest muligt og ikke er ude af 
proportioner med det sociale sigte.

3. Medlemsstaterne kan tillade, at der ved 
netbunden energitransmission og -
distribution indføres komponenter i 
ordninger og takststrukturer med socialt 
sigte, når blot takststrukturer bidrager til 
den overordnede effektivitet (herunder 
energieffektivitet) af produktionen, 
transmissionen, distributionen og 
forsyningen af elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige 
og ikke-diskriminerende kriterier fastlagt 
af de kompetente nationale myndigheder, 

5. Uden at det berører artikel 16, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder1, sikrer medlemsstaterne, i
det omfang det ikke strider mod 
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at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, ud fra 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier fastlagt af de kompetente nationale 
myndigheder, at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

_____________
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Begrundelse

Prioriteret netadgang og anvendelse for højeffektiv kraftvarmeproduktion bifaldes, men må 
ikke hindre den prioriterede adgang, der er oprettet for vedvarende energi. Fordele, som 
kraftvarmeanlæg bibringer elsystemet som helhed, skal belønnes. 

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemfører bestemmelser for at 
tilvejebringe passende kompensation for 
netværksomkostninger, der undgås.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at 
transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører ved 
anskaffelse af ressourcer til balancerings-
og hjælpeydelser behandler udbydere, 
som reagerer på efterspørgsel, herunder 
aggregatorer, på en ikkediskriminerende 
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måde på baggrund af deres tekniske 
kapaciteter. Transmissions- og 
distributionssystemoperatører skal 
godkende gennemførelsen af målinger af 
reaktion på efterspørgsel og finansielle 
transaktioner i programmer for reaktion 
på efterspørgsel.

Or. en

Begrundelse

Den praktiske gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger har brug for den 
omfattende deltagelse af myndighederne og transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører. Ud over fremskyndelsen af anvendelsen af intelligente net skal 
etableringen af nationale og regionale markeder som reaktion på efterspørgsel prioriteres.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Medlemsstaterne fremmer adgangen 
for reaktion på efterspørgsel og deres 
deltagelse i organiserede energimarkeder 
om nødvendigt ved at kræve, at nationale 
tilsynsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører definerer 
tekniske specifikationer for deltagelse i 
markeder for energi og tertiære reserver 
på baggrund af de tekniske krav på disse 
markeder og kapaciteter for reaktion på 
efterspørgsel, herunder via aggregatorer. 
Den tekniske specifikation for deltagelse i 
reaktion på efterspørgsel på markeder for 
tertiære reserver skal omfatte:
a) kW-minimumkapacitet for deltagelse;
b) metodologi for basismåling;
c) varighed af aktivering af reaktion på 
efterspørgsel; 
d) tidsplan for aktivering af reaktion på 
efterspørgsel;
e) varslingstid for aktivering af reaktion 
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på efterspørgsel;
f) telemetrikrav;
g) disponibilitetsbetalinger;
Ved gennemførelse af 
kapacitetsdækningsordninger sikrer 
medlemsstaterne, at der tages fuldt 
hensyn til mulighederne for bidrag fra 
reaktion på efterspørgsel. 
Medlemsstaterne indberetter senest den 
31. december 2013 til Kommissionen og 
derefter hvert andet år om de gennemførte 
foranstaltninger for at opfylde målene, 
som fastsættes i dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Den praktiske gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger har brug for den 
omfattende deltagelse af myndighederne og transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører. Ud over fremskyndelsen af anvendelsen af intelligente net skal 
etableringen af nationale og regionale markeder som reaktion på efterspørgsel prioriteres.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7c. Medlemsstaterne udvikler en køre- og 
handlingsplan for reaktion på 
efterspørgsel, der omfatter detaljerede 
oplysninger om, hvordan ressourcer for 
reaktion på efterspørgsel, for så vidt det er 
muligt, skal integreres på de regionale 
elmarkeder, især, men ikke begrænset til 
markederne for tertiære reserver og 
kapacitetsmarkederne. Køre- og 
handlingsplanen for reaktion på 
efterspørgsel skal indsendes til 
Kommissionen og offentliggøres senest 
den 31. december 2013 og derefter 
opdateres mindst hvert andet år. 
Kommissionen vurderer køre- og 
handlingsplanerne for reaktion på 
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efterspørgsel i overensstemmelse med 
følgende succeskriterier for integration af 
reaktion på efterspørgsel:
a) markedsintegration og lige muligheder 
for markedsadgang for produktions- og 
efterspørgselsrelaterede ressourcer 
(forsynings- og forbrugerbelastninger);
b) reaktion på efterspørgsel skal kunne 
bruge de samlede belastninger på 
efterspørgselssiden, hvilket vil sige, at 
aggregatorer kan kombinere flere 
ressourcer af kort varighed på 
efterspørgselssiden 
(forbrugerbelastninger) til én udvidet 
belastningsreduktionsblok og efter 
omstændighederne sælge eller 
bortauktionere dem på flere organiserede 
energimarkeder, især, men ikke 
begrænset til markederne for tertiære 
reserver og kapacitetsmarkederne; 
(c) regionale og lokale programmer for 
reaktion på efterspørgsel skal tillades for 
at aflaste lokale og regionale systemer ved 
kapacitetsbegrænsninger for at optimere 
anvendelsen af den eksisterende 
infrastruktur. 

Or. en

Begrundelse

Markeder for reaktion på efterspørgsel har brug for udvikling. 

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
attesteringsordninger, der er nævnt i stk. 
1, dækkes af én enkelt 
akkrediteringsramme med henblik på at 
opnå gennemsigtighed for forbrugerne, så 
det sikres, at disse ordninger er pålidelige 
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og vil bidrage til de nationale 
energieffektivitetsmål.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag støtter de nye stykker i slutningen af artikel 14. Det er vigtigt at 
erkende, at certificeringsordningens resultater er afhængige af den anerkendelse og tillid, 
som forbrugerne giver.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
kvikskranken, der henvises til i litra -a) i 
artikel 14, henviser forbrugerne til 
godkendte leverandører.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra - a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) oprette en kvikskranke til at give 
grundlæggende rådgivning om 
energitjenester og til at henvise 
forbrugere til godkendte leverandører af
energieffektivitetstjenester og -varer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til den strategi, der blev fastlagt i den tredje energipakke, er der behov for en 
informationskvikskranke, som kan yde grundlæggende rådgivning til energitjenester og anvise 
godkendte leverandører. Der er ligeledes behov for en enkelt uafhængig mekanisme som f.eks. 
en energiombudsmand, som kan sikre en effektiv behandling af klager og udenretlige forlig. 
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggøre, kontrollere og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
energitjenesteleverandører og de 
energitjenester, de tilbyder 

a) kontrollere og regelmæssigt ajourføre 
listen over godkendte 
energitjenesteleverandører og de 
energitjenester, de tilbyder 

Or. en

Begrundelse

I henhold til den strategi, der blev fastlagt i den tredje energipakke, er der behov for en 
informationskvikskranke, som kan yde grundlæggende rådgivning til energitjenester og anvise 
godkendte leverandører. Der er ligeledes behov for en enkelt uafhængig mekanisme som f.eks. 
en energiombudsmand, som kan sikre en effektiv behandling af klager og udenretlige forlig. 

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre, at der er oprettet en uafhængig 
mekanisme, f.eks. en ombudsmand, der 
kan handle på tværs af industrisektorer 
for at sikre en effektiv håndtering af 
klager og udenretlige forlig for tvister som 
følge af energieffektivitetsprogrammer for 
husholdninger, der involverer flere 
leverandører;

Or. en

Begrundelse

I henhold til den strategi, der blev fastlagt i den tredje energipakke, er der behov for en 
informationskvikskranke, som kan yde grundlæggende rådgivning til energitjenester og anvise 
godkendte leverandører. Der er ligeledes behov for en enkelt uafhængig mekanisme som f.eks. 
en energiombudsmand, som kan sikre en effektiv behandling af klager og udenretlige forlig. 
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) støtte uafhængige markedsformidlere, 
netværk og platforme, der forbinder 
udbud og efterspørgsel af 
energieffektivitetstjenester, og som 
fremmer forbindelsen mellem energisyn 
og gennemførelse af foranstaltninger til 
energieffektivitetsforbedringer;

Or. en

Begrundelse

I henhold til den strategi, der blev fastlagt i den tredje energipakke, er der behov for en 
informationskvikskranke, som kan yde grundlæggende rådgivning til energitjenester og anvise 
godkendte leverandører. Der er ligeledes behov for en enkelt uafhængig mekanisme som f.eks. 
en energiombudsmand, som kan sikre en effektiv behandling af klager og udenretlige forlig. 

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) støtte projektformidlere, som ud over 
markedsformidlerne rådgiver de offentlige 
myndigheder om udbudsprocedurer 
vedrørende energisparetjenester, 
kontraktudformning, gennemførelse af 
kontrakter og tilsyn med dem i forbindelse 
med specifikke projekter vedrørende 
energisparetjenester.

Or. en

Begrundelse

I henhold til den strategi, der blev fastlagt i den tredje energipakke, er der behov for en 
informationskvikskranke, som kan yde grundlæggende rådgivning til energitjenester og anvise 
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godkendte leverandører. Der er ligeledes behov for en enkelt uafhængig mekanisme som f.eks. 
en energiombudsmand, som kan sikre en effektiv behandling af klager og udenretlige forlig. 

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende
investeringer. 

(b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage investeringer, der forbedrer 
energieffektiviteten og minimerer de 
forventede levetidsomkostninger i hele 
bygningens eller udstyrets levetid.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) begrænsninger, der pålægges 
energivirksomheder, så de måske ikke kan 
tilbyde energisparetjenester, med henblik 
på at sikre ens spilleregler på markedet

Or. en

Begrundelse
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Ændringsforslag 76

Artikel 15 – stk. 1 – litra bb (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) restriktioner i programmer om 
offentlig støtte med 
fortrængningsvirkninger, der udgør en 
hindring for markedsaktørernes 
gennemførelse af energisparetjenester 
med henblik på at sikre ens spilleregler på 
markedet og yderligere udvikle 
virksomheder, der leverer 
energisparetjenester

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra bc (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) nationale love vedrørende 
beslutningsprocesser for flere ejere med 
det formål at fremme investering i 
energibesparelser og oprette fonde til dette 
formål.

Or. en
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Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konverteringsfaktorerne i bilag IV 
anvendes ved omregning af 
energibesparelser til en fælles enhed med 
henblik på sammenligning, medmindre 
anvendelse af andre konversionsfaktorer 
kan begrundes.

Konverteringsfaktorerne i bilag IV 
anvendes ved omregning af 
energibesparelser til en fælles enhed med 
henblik på sammenligning.

Or. en

Ændringsforslag 79

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 
et år fra datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1, 
senest den 30. april 2013 og derefter hvert 
år. 

Or. en

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. 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 og 2. Rapporterne suppleres 
med opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2014, 2016, 
2018 og 2020 og det forventede 
primærenergiforbrug i de sektorer, der er 
angivet i bilag XIV, del 1.

Or. en
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Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – nr. 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 
30. april 2012 en model for de supplerende 
rapporter. Modellen skal omfatte de 
minimumskrav, der er fastsat i bilag XIV. 
Medlemsstaterne anvender denne model 
ved fremlæggelsen af deres nationale 
supplerende rapporter om 
energibesparelser.

Or. en

Ændringsforslag 83

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 2, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering og rapport hvert 
år til Europa-Parlamentet og Rådet. På 
baggrund af sin vurdering af rapporterne 
kan Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne. Den første vurdering og 
rapport forelægges Europa-Parlamentet 
og Rådet i 2013.

Or. en
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BegrundelseRapporteringssystemet i henhold til dette direktiv bør være så enkelt som muligt, 
men stadig konkret og klart nok til at være sammenligneligt og kunne identificere bedste 
praksis. Systemet skal overvåge fremskridtene og vurdere effektiviteten af de forskellige 
foranstaltninger. Oplysningerne bør gøres offentligt tilgængelige. 

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – nr. 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 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 
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
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Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – nr. 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 fremsætter forslag om 
tilpasning af dette direktiv til direktiv 
2003/87/EF, beslutning nr. 406/2009/EF, 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 
2010/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 86

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

Begrundelse

Kommissionens totrinsproces ville forsinke den endelige beslutning om obligatoriske 
nationale mål indtil i det mindste udgangen af 2016, dvs. for sent til, at det kan få nogen 
indflydelse på 2020-målet. Denne fremgangsmåde er imidlertid ikke nødvendig mere, hvis de 
nationale mål fastsættes i henhold til de allerede eksisterende nationale mål og den ændrede 
artikel 3 og bilag -1, der er knyttet hertil. 
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Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Senest den 30. juni 2013 fremlægger 
Kommissionen en analyse og en 
handlingsplan om finansiering af 
energibesparelser og energieffektive 
teknologier med henblik på navnlig at 
sikre:
(a)en bedre anvendelse af samhørigheds-
og strukturfondene samt 
rammeprogrammerne
(b)bedre og øget anvendelse af midler fra 
Den Europæiske Investeringsbank og 
andre offentlige finansielle institutioner
(c)bedre adgang til risikovillig kapital, 
navnlig ved at analysere 
gennemførligheden af en 
risikodelingsfacilitet for investeringer i 
energibesparelser og
(d)bedre koordination mellem europæisk, 
national og regional/lokal finansiering og 
andre former for støtte.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8

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 

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

nødvendigt af et lovforslag med et eller 
flere af følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Ledsageprogram

For at fremme den praktiske 
gennemførelse af dette direktiv på 
nationalt, regionalt og lokalt plan 
udvikler Kommissionen et 
ledsageinstrument under programmet 
"Intelligent Energi — Europa" (Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1639/2006/EF1). Dette instrument skal 
støtte udvekslingen af erfaringer om 
praksis, benchmarking, 
netværkssamarbejde samt innovativ 
praksis. 
____________
1EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

Or. en

Begrundelse
De eksisterende EU-programmer, såsom programmet "Intelligent Energi – Europa", skal 
forlænges.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Bilag -I (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG -I
Nationale energisparemål

A. Nationale energisparemål i 2020 (i 
primærenergi)

hvor

Maksimalt 
primærenergiforbru
g i 2020 (Mtoe)

Mindste 
energisparemål –
Reduktion af 
primærenergiforbru
get i 2020 (Mtoe) 
(S2020).

Belgien eif eif
Bulgarien eif eif
Tjekkiet eif eif
Danmark eif eif
Tyskland eif eif
Estland eif eif
Irland eif eif
Grækenland eif eif
Spanien eif eif
Frankrig eif eif
Italien eif eif
Cypern eif eif
Letland eif eif
Litauen eif eif
Luxembourg eif eif
Ungarn eif eif
Malta eif eif
Nederlandene eif eif
Østrig eif eif
Polen eif eif
Portugal eif eif
Rumænien eif eif
Slovenien eif eif
Slovakiet eif eif
Finland eif eif
Sverige eif eif
Det Forenede 
Kongerige

eif eif

EU 1474 368
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"eif" betyder "endnu ikke fastlagt"
S2020 = energibesparelse for den 
pågældende medlemsstat i 2020

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:
XX %* (S2020), i 2014; 
XX %* (S2020), i 2016; 
XX %* (S2020), i 2018; 
hvor
S2020 = energibesparelse for den 
pågældende medlemsstat i 2020 som 
anført i højre spalte i tabellen i Del A.

Or. en

Justification
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
BILAG IV – overskrift – fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energiindholdet i udvalgte brændsler til 
slutanvendelser - konverteringstabel41

Energiindholdet i udvalgte brændsler til 
slutanvendelser - konverteringstabel

41Medlemsstaterne kan anvende andre 
konverteringsfaktorer, hvis det kan 
begrundes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tabellen i dette bilag indeholder allerede en række konverteringsfaktorer, som bør anvendes 
på en så harmoniseret måde som muligt i hele EU. Den foreslåede fodnote skaber usikkerhed, 
og den bør derfor slettes.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
BILAG IV – note 3

Kommissionens forslag 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. 

[3] Finder anvendelse, når 
energibesparelser er opgjort ved hjælp af 
en bottom-up-tilgang baseret på det 
endelige energiforbrug. For beregningen 
af elektricitetsbesparelser opgjort i 
primærenergi skal medlemsstaterne 
anvende en standardkoefficient på 2,5 for 
1kWh (NCV) elektricitet, medmindre der 
ved lov er fastsat en national 
standardværdi. 

Or. en

Begrundelse
Den samme standardværdi bør gælde for alle medlemsstater, når de konverterer 
elektricitetsbesparelser fra forbrug til forbrug af primærenergi. Medlemsstater, der ved lov 
har fastsat en sådan konverteringsfaktor, vil dog kunne anvende denne i forbindelse med dette 
direktiv. 
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Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Bilag V – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger rettet mod kortsigtede 
besparelser

1. Foranstaltninger, der ikke bidrager til 
energisparemålet

Følgende foranstaltninger betragtes som 
rettet mod kortsigtede besparelser:

Følgende foranstaltninger udelukkes fra 
energisparemålet i artikel 6:

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 
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Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag V – afsnit 1 – punkt a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) distribution eller installation af 
energieffektive kompaktlysstoflamper

(a) distribution eller installation af 
kompaktlysstoflamper

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 

Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) brændstofskift

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 

Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) distribution eller installation af 
husholdningsapparater, der ikke er 
klassificeret i den højeste klasse af 



PR\878374DA.doc 65/87 PE472.358v01-00

DA

energimærket, eller som har nået en 
udbredelse på markedet på 30 %

Or. en

Begrundelse
På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 

energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) distribution eller installation af 
varmepumper med en effektfaktor på 
under eller lig med 4

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energisparepligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at have 
additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) energisyn (c) distribution eller installation af 
intelligente målere

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energibeparelsespligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at 
have additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 
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Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Foranstaltninger rettet mod 
kortsigtede besparelser
(a) distribution eller installation af 
husholdningsapparater, der er 
klassificeret i energimærkets højeste 
klasse og ikke har nået en udbredelse på 
markedet på 30 %
(b) distribution eller installation af 
varmepumper med en effektfaktor på over 
4
(c) energisyn.

Or. en

Begrundelse

På grundlag af erfaringer indhøstet i lande, der allerede har indført en sådan ordning for 
energibeparelsespligt, er det vigtigt at begrænse disse ordninger til projekter, der viser sig at 
have additionalitet. Direktivet bør udelukke eller begrænse aktiviteter med lav additionalitet. 

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale tilsynsmyndighed er 
ansvarlig for kontrol, dokumentation og 
indberetning. De forpligtede parter har 
pligt til at foretage uafhængigt syn hvert 
andet år. Der kræves kvalitetskontrol 
hvert år. Den nationale tilsynsmyndighed 
udfører særlig kontrol af dokumentation 
og indberetning på årsbasis. 
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Standardværdierne (de antagne 
besparelser) og den metode, der anvendes 
til den tekniske tilgang, godkendes af den 
nationale tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

For at der kan skabes tillid til denne nye ordning, skal beregningerne af / metoderne til 
energibesparelse og kontrollen af den udføres af et uafhængigt organ.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden for disse rammer bruger de
forpligtede parter en eller flere af følgende 
metoder til beregning af energibesparelser i 
henhold til artikel 6, stk. 2: 

Or. en

Begrundelse

For at der kan skabes tillid til denne nye ordning, skal beregningerne af/metoderne til 
energibesparelse og kontrollen af den udføres af et uafhængigt organ.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Standardværdierne og -levetiderne i punkt 
3 og 4, hvis der ikke er fastsat nationale 
standardværdier og -levetider. 
Standardværdierne og -levetiderne 
opdateres hvert år af Kommissionen som 
udtryk for den teknologiske innovation.
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Or. en

Begrundelse

For at der kan skabes tillid til denne nye ordning, skal beregningerne af/metoderne til 
energibesparelse og kontrollen af den udføres af et uafhængigt organ.

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Bilag V – del 3.1. – litra a

Kommissionens forslag

a. FRYSERE OG KØLESKABE MED FROSTBOKS, SÆRSKILT
Køleskabe med 
frostboks Fryseudstyr

*Klasse A+ antagne besparelser 
(kWh/år) 64 62

**Klasse A+ antagne besparelser 
(kWh/år) 76 73
Klasse A++ antagne besparelser 
(kWh/år) 129 123
Klasse A+++ antagne besparelser 
(kWh/år) 193 185

Ændringsforslag

a. FRYSERE OG KØLESKABE MED FROSTBOKS, SÆRSKILT

Køleskabe med 
frostboks Fryseudstyr

udgår udgår udgår

udgår udgår udgår

Klasse A++ antagne besparelser 
(kWh/år) na na
Klasse A+++ antagne besparelser 
(kWh/år) na na

Or. en
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Begrundelse

Standardbesparelsesværdierne i Kommissionens forslag beregnes med effektiviteten af den 
mindst effektive klasse af energimærket som reference. Med disse standardbesparelsesværdier 
vil der blive registreret en stor mængde besparelser, hvor der i realiteten ikke er nogen. For 
at undgå dette må beregningerne og allokeringen af besparelser udføres på en mere 
konservativ måde. De foreslåede ændringer af værdierne er blevet udregnet for ordføreren af
Topten - www.topten.eu/ -(et forbrugerorienteret onlinesøgeværktøj, som præsenterer de 
bedste apparater i forskellige produktkategorier). 

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Bilag V – del 3.1. – litra b

Kommissionens forslag

b. FRYSERE OG KØLESKABE MED FROSTBOKS, UDEN SONDRING

Frysere og køleskabe 
med frostboks

*Klasse A+ antagne besparelser 
(kWh/år) 64
**Klasse A+ antagne besparelser 
(kWh/år) 75
Klasse A++ antagne besparelser 
(kWh/år) 128
Klasse A+++ antagne besparelser 
(kWh/år) 191

Ændringsforslag

b. FRYSERE OG KØLESKABE MED FROSTBOKS, UDEN SONDRING

Frysere og køleskabe 
med frostboks

*Klasse A+ antagne besparelser 
(kWh/år) 0
**Klasse A+ antagne besparelser 
(kWh/år) 0
Klasse A++ antagne besparelser 
(kWh/år) 68
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Klasse A+++ antagne besparelser 
(kWh/år) 125

Or. en

Begrundelse

Standardbesparelsesværdierne i Kommissionens forslag beregnes med effektiviteten af den 
mindst effektive klasse af energimærket som reference. Med disse standardbesparelsesværdier 
vil der blive registreret en stor mængde besparelser, hvor der i realiteten ikke er nogen. For 
at undgå dette må beregningerne og allokeringen af besparelser udføres på en mere 
konservativ måde. De foreslåede ændringer af værdierne er blevet udregnet for ordføreren af 
Topten - www.topten.eu/ -(et forbrugerorienteret onlinesøgeværktøj, som præsenterer de 
bedste apparater i forskellige produktkategorier). 

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Bilag V – del 3.1. – litra c

Kommissionens forslag

c. HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER
*Indtil den 30. november 2013
**Klasse A+ antagne 
besparelser (kWh/år) 26
**Klasse A++ antagne 
besparelser (kWh/år) 46
Klasse A+++ antagne 
besparelser (kWh/år) 63

*Fra den 1. december 2013
**Klasse A++ 
antagne besparelser 
(kWh/år) 20
Klasse A+++ antagne 
besparelser (kWh/år) 37

*Fra den 1. december 2013 skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 59 for 
husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 4 kg (se bilag I i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010).
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Ændringsforslag

c. HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER
*Indtil den 30. november 2013
**Klasse A+ antagne 
besparelser (kWh/år) 0
**Klasse A++ antagne 
besparelser (kWh/år) 29
Klasse A+++ antagne 
besparelser (kWh/år) 55

*Fra den 1. december 2013
**Klasse A++ 
antagne besparelser 
(kWh/år) 13
Klasse A+++ antagne 
besparelser (kWh/år) 37

*Fra den 1. december 2013 skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 59 for 
husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 4 kg (se bilag I i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010).

Or. en

Begrundelse

Standardbesparelsesværdierne i Kommissionens forslag beregnes med effektiviteten af den 
mindst effektive klasse af energimærket som reference. Med disse standardbesparelsesværdier 
vil der blive registreret en stor mængde besparelser, hvor der i realiteten ikke er nogen. For 
at undgå dette må beregningerne og allokeringen af besparelser udføres på en mere 
konservativ måde. De foreslåede ændringer af værdierne er blevet udregnet for ordføreren af 
Topten - www.topten.eu/ -(et forbrugerorienteret onlinesøgeværktøj, som præsenterer de 
bedste apparater i forskellige produktkategorier). 

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Bilag V – del 3.1. – litra d

Kommissionens forslag

d. HUSHOLDNINGSOPVASKEMASKINER
Indtil den 30. november 
2013**
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**Klasse A+ antagne 
besparelser (kWh/år) 37

**Klasse A++ antagne 
besparelser (kWh/år) 69
Klasse A+++ antagne 
besparelser (kWh/år) 97

**Fra 1. december 2013
**Klasse A++ 
antagne besparelser 
(kWh/år) 32
Klasse A+++ 
antagne besparelser 
(kWh/år) 60

**Fra 1. december 2013 skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 63 for 
husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 11 kuverter og 
husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på mere 
end 45 cm (se Kommissionens forordning (EU) nr. 1016/2010 bilag I).

Ændringsforslag

d. HUSHOLDNINGSOPVASKEMASKINER
Indtil den 30. november 
2013**

Klasse A+ antagne 
besparelser (kWh/år) 0

Klasse A++ antagne 
besparelser (kWh/år) 33
Klasse A+++ antagne 
besparelser (kWh/år) 61

**Fra 1. december 2013
Klasse A++ 
antagne 
besparelser 
(kWh/år) 32
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Klasse A+++ 
antagne 
besparelser 
(kWh/år) 60

**Fra 1. december 2013 skal energieffektivitetsindekset (EEI) være under 63 for 
husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindst 11 kuverter og 
husholdningsopvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 10 kuverter og en bredde på mere 
end 45 cm (se Kommissionens forordning (EU) nr. 1016/2010 bilag I).

Or. en

Begrundelse

Standardbesparelsesværdierne i Kommissionens forslag beregnes med effektiviteten af den 
mindst effektive klasse af energimærket som reference. Med disse standardbesparelsesværdier 
vil der blive registreret en stor mængde besparelser, hvor der i realiteten ikke er nogen. For 
at undgå dette må beregningerne og allokeringen af besparelser udføres på en mere 
konservativ måde. De foreslåede ændringer af værdierne er blevet udregnet for ordføreren af 
Topten - www.topten.eu/ -(et forbrugerorienteret onlinesøgeværktøj, som præsenterer de 
bedste apparater i forskellige produktkategorier). 

Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Bilag V – del 3.2.

Kommissionens forslag

3.2. Belysning i boliger

Energibesparelse pr. enhed ved udskiftning af glødelamper med lysdiodelamper:
16 kWh/år

Energibesparelse pr. enhed ved udskiftning af glødelamper med lysdiodelamper:
17 kWh/år

Ændringsforslag

3.2. Belysning i boliger

udgår

Energibesparelse pr. enhed ved udskiftning af glødelamper med lysdiodelamper:
12 kWh/år
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Or. en

Begrundelse

Standardbesparelsesværdierne i Kommissionens forslag beregnes med effektiviteten af den 
mindst effektive klasse af energimærket som reference. Med disse standardbesparelsesværdier 
vil der blive registreret en stor mængde besparelser, hvor der i realiteten ikke er nogen. For 
at undgå dette må beregningerne og allokeringen af besparelser udføres på en mere 
konservativ måde. De foreslåede ændringer af værdierne er blevet udregnet for ordføreren af 
Topten - www.topten.eu/ -(et forbrugerorienteret onlinesøgeværktøj, som præsenterer de 
bedste apparater i forskellige produktkategorier) 

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Bilag V – del 4

Kommissionens forslag

4. Standardlevetider

Forbedring af energieffektiviteten ved 
udskiftning af en komponent

Standardlevetid 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: kontrolventiler, 
automatiske

10

Målere 10

Ændringsforslag

4. Standardlevetider

Forbedring af energieffektiviteten ved 
udskiftning af en komponent

Standardlevetid i år

Kedel – kondenserende 12
Kedel – direkte udsugning 12
Brændere, olie og gas udgår
Kontroludstyr udgår
Kontrolsystem – centralt udgår
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Kontrolsystem – rumstyring udgår
Varmestyring: kontrolventiler, 
automatiske

udgår

udgår udgår

Or. en

Begrundelse

Standardbesparelsesværdierne i Kommissionens forslag beregnes med effektiviteten af den 
mindst effektive klasse af energimærket som reference. Med disse standardbesparelsesværdier 
vil der blive registreret en stor mængde besparelser, hvor der i realiteten ikke er nogen. For 
at undgå dette må beregningerne og allokeringen af besparelser udføres på en mere 
konservativ måde. De foreslåede ændringer af værdierne er blevet udregnet for ordføreren af 
Topten - www.topten.eu/ -(et forbrugerorienteret onlinesøgeværktøj, som præsenterer de
bedste apparater i forskellige produktkategorier). 

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Bilag V a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Va
Energibesparelsesformel

hvor:
• n = antal år siden indførelsen af 
direktivet om energieffektivitet 
• En = energisalg i år nummer n
• Sn = energisparepligt i år nummer n.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 6 om energibesparelsesordninger skal hver medlemsstat skal sikre, at de 
besparelser på 1,5 %, der opnås hvert år, er supplerende i forhold til de besparelser, der er 
opnået i hvert foregående år. Formlen hjælper til at forstå den kumulative besparelseseffekt 
som foreslået af Kommissionen i artikel 6, stk. 1.
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Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Det samlede etageareal i bygninger med 
et samlet nettoetageareal på over 250 m², 
der ejes af de offentlige organer i den 
pågældende medlemsstat, og som den 1. 
januar i det år, hvor rapporten skal 
indsendes, ikke opfylder de krav til 
energimæssig ydeevne, der er henvist til i 
artikel 4, stk. 1. 

(c) Det samlede etageareal i bygninger, der 
ejes eller anvendes af de offentlige organer 
i den pågældende medlemsstat, og som den 
1. januar i det år, hvor rapporten skal 
indsendes, ikke opfylder de krav til 
energimæssig ydeevne, der er henvist til i 
artikel 4, stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Det samlede, året før renoverede 
etageareal i bygninger, der ejes af de 
offentlige organer i den pågældende 
medlemsstat. 

(d) Det samlede, året før renoverede 
etageareal i bygninger, der ejes eller 
anvendes af de regionale eller lokale 
offentlige organer og myndigheder i den 
pågældende medlemsstat i medfør af 
artikel 4, stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Energibesparelser, der er opnået ved 
hjælp af de nationale ordninger for 
energisparepligt, jf. artikel 6, stk. 1, eller 
de alternative foranstaltninger, der er 

(e) Energibesparelser, der er opnået ved 
hjælp af de nationale ordninger for 
energisparepligt, jf. artikel 6, stk. 1.
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indført i medfør af artikel 6, stk. 9.

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 1 – sidste sætning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første rapport skal også indeholde det 
nationale mål, der er omhandlet i artikel 
3, stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Det nationale vejledende energisparemål 
som fastsat i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2006/32/EF.

– De nationale vejledende energisparemål 
som fastsat i artikel 3a, stk. 3, og artikel 4 i 
dette direktiv samt i artikel 4, stk. 1, i 
direktiv 2006/32/EF

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – afsnit 3. - 1. (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.-1. Økonomisk støtte (artikel 2a)
De supplerende rapporter skal indeholde 
oplysninger om oprettelse af 
finansieringsordninger og de midler, der 
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er til rådighed i henhold til artikel 2a, 
stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – afsnit 3. - 1a. (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.-1a. Renovering af bygninger (artikel 
3a)
De supplerende rapporter skal indeholde 
en vurdering af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at gennemføre den 
nationale bygningsrenoveringsplan i 
henhold til artikel 3a.
De supplerende rapporter skal indeholde 
en vurdering af de forholdsregler, der er 
taget for at sikre, at 

��lejere ikke straffes økonomisk

��de sociale udfordringer tages op

� de energimæssigt værste bygninger 
bliver renoveret først
i henhold til artikel 3a, stk. 3, 4 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – afsnit 3.2.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende rapporter skal indeholde de 
nationale koefficienter, der er valgt i 
henhold til bilag IV.

Supplerende rapporter skal indeholde de 
anvendte nationale konverteringsfaktorer, 
der er valgt i artikel 16 og i henhold til 
bilag IV.
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Den første supplerende rapport skal 
indeholde en kort beskrivelse af den 
nationale ordning, jf. artikel 6, stk. 1, eller 
de alternative foranstaltninger, der er 
indført i medfør af artikel 6, stk. 9.

Den første supplerende rapport skal 
indeholde en kort beskrivelse af den 
nationale ordning, jf. artikel 6, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – afsnit 3.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3a. Forbrugeroplysnings- og 
indflydelsesprogram (artikel 8a)
De supplerende rapporter skal indeholde 
en vurdering af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at gennemføre den 
nationale strategi til styrkelse af de små 
energiforbrugere i henhold til artikel 8a. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

I. ENERGIEFFEKTIVITET – SUCCES ELLER FIASKO?

Hvis det ikke lykkes EU at indføre energieffektivitet, vil det heller ikke have succes på de 
områder, der hedder klimaændringer, energisikkerhed, grøn vækst og social sikring.

1) Energieffektivitet tackler klimaændringerne og ressourceknapheden 
De klima- og energiscenarier, som opfylder det globale temperaturmål på 2 grader celsius, 
kræver ambitiøse energibesparelses- og energieffektivitetspolitikker1. Det har ligeledes vist 
sig, at energieffektivitet er den billigste og hurtigste måde at reducere CO2-emissionerne på2. 

2) Energieffektivitet reducerer EU's energigæld til udlandet og øger EU's geopolitiske 
uafhængighed og energisikkerhed
EU bruger over 400 mia. euro om året på at importere energi. At nå målet om en 
energibesparelse på mindst 20 % vil ikke alene forbedre vores energisikkerhed, men også 
reducere pengeoverførslerne fra EU's økonomier til de energiproducerende lande med mindst 
50 mia. euro om året. 

3) Energieffektivitet sikrer bæredygtig vækst i en tid med økonomisk krise
EU's førende rolle inden for udformning, drift og produktion af effektivitetsteknologier og 
-tjenester er i fare. Selv om de europæiske virksomheder stadig er markedsledere på visse 
områder, vil man ved at gøre markedet for energieffektivitet inden for EU bredere og dybere 
hjælpe disse grønne teknologivirksomheder med at konkurrere på globalt plan.

Der vil blive skabt millioner af arbejdspladser i EU både på lokalt og nationalt plan, også 
inden for byggesektoren, ved at gøre brug af yderligere privat investeringskapital. Desuden vil 
EU's sværindustri og de små og mellemstore virksomheder få støtte til at levere højere 
energiproduktivitet, hvilket er væsentligt for at kunne konkurrere på det globale marked. 

4) Energieffektivitet holder energiomkostningerne under kontrol
Konkurrence mellem energiudbyderne vil ikke være tilstrækkeligt til at holde 
energiomkostningerne under kontrol, eftersom det er sandsynligt, at priserne pr. energienhed 
fortsat vil stige. Derfor skal politikkerne og foranstaltningerne føre til en absolut reduktion af 
energiforbruget, hvilket vil reducere de samlede energiomkostninger for forbrugerne og 
således medføre færre udgifter for EU-borgerne og virksomhederne og ligeledes mindske 
udgifterne i den offentlige sektor. 

                                               
1 International Energy Agency’s World Energy Outlook of 2010 and the European Commission March 2011 A Roadmap for moving to a 
competitive low carbon economy in 2050.
2 HSBC Global Research, september 2010 - Sizing the climate economy.
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Effektive besparelsesforanstaltninger kan reducere investeringsbehovet i kraftværkerne med 
50 % og transmissionsnettet med 30 % indtil 2030. Hertil kommer, at indførelsen af nationale 
og regionale efterspørgselsmarkeder vil presse engroselektricitetspriserne nedad1. 

En stigning i priserne pr. energienhed midt i en økonomisk krise vil også berøre 
lavindkomsthusstandene. Bekæmpelse af brændstoffattigdom skal have en central plads i 
denne lovgivning.

II. EU'S DIREKTIV OM ENERGIEFFEKTIVITET - KONKRETE 
FORANSTALTNINGER FOR AT OPFYLDE ET PRESSERENDE BEHOV 
Det er nødvendigt med en fælles EU-tilgang for at styrke energibesparelser, energieffektivitet 
og innovation, opnå stordriftsfordele og mindske den bureaukratiske byrde i alle 
medlemsstaterne. EU's energieffektivitetspolitik vil være baseret på eksisterende og 
velfungerende regionale og nationale politikker, alt imens der tages højde for den nødvendige 
fleksibilitet til at tage lokale og nationale særpræg i betragtning.
Den europæiske succeshistorie skal bygge på to ting:

a) Forfinansiering af effektivitetsforanstaltninger 

I en tid med finansiel usikkerhed kan investorernes tillid ikke (udelukkende) være baseret på 
offentlig støtte. For at tiltrække den nødvendige private kapital til energieffektivitetssektoren 
foreslår ordføreren følgende:

- bindende mål og foranstaltninger: Erfaringerne fra EU-lovgivningen om klima og 
vedvarende energi viser, at det er nødvendigt at fastsætte bindende mål for 
medlemsstaterne. De skaber større synlighed, politisk engagement og 
investeringssikkerhed, og de mobiliserer ressourcer og foranstaltninger. De generelt 
positive makroøkonomiske og geopolitiske fordele for EU-økonomien og borgerne 
ved stramme energieffektivitetsforanstaltninger berettiger bindende mål.

- nye stabile former for ikkestatslig finansiering: Erfaringerne i USA med afgifter på 
offentlige goder og erfaringerne i flere EU-lande med energisparepligt (UK, DK og 
FR) viser, at små afgifter eller pligter for alle kunder eller detailhandlende kan øge den 
væsentlige og konstante finansiering.

- nye forretningsmodeller: energibesparende virksomheder i USA og Kina 
forfinansierer store dele af energieffektivitetsinvesteringerne. Fordelene herved deles 
så mellem dem og deres kunder. Det Forenede Kongeriges energisparemodel går 
ligeledes i denne retning.

  

b) Fremme af teknologisk, finansiel og social innovation

                                               
1 IEA (2011) - Summing up the parts - Combining Policy Instruments for Least-Cost Climate Mitigation Strategies.
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- større viden: For at fremskynde reduktionen af udgifter til vidtrækkende renovering 
er det nødvendigt med en kritisk masse af investeringer til at kickstarte den 
nødvendige teknologiske og ikke mindst organisationsmæssige innovation.

- styrkelse af den offentlige deltagelse: Forbrugerorganisationerne på lokalt og 
regionalt plan skal involveres i indførelsen af effektivitetsforanstaltninger. 

Ordføreren foreslår derfor følgende tilgang i forslaget til direktiv:

1) Fastlæggelse af bindende mål på EU-plan og nationalt plan (artikel 1 og 3)

Direktivet er Europas chance for at opfylde de energi- og klimaløfter, som stats- og 
regeringscheferne gav i marts 2007 og februar 2011: Opnåelsen af en stigning på 20 % i EU's 
energieffektivitet vil, i modsætning til tendensen, føre til en reduktion på 368 mio. tons 
olieækvivalenter (Mtoe) inden 2020.

Med den nuværende indsats vil vi dog kun nå halvdelen af målet og spilde 1.000 euro pr. 
husstand1 om året, hvilket fører til den unødvendige opførelse af nye kraftværker og til 
importen af større mængder gas og olie.
Omfattende undersøgelser har vist, at dette energibesparelseshul kan lukkes ved hjælp af en 
hurtig indførelse af nye foranstaltninger2, men den totrinstilgang for fastsættelsen af mål, som 
Kommissionen har foreslået, betyder reelt, at den nødvendige indsats som minimum sættes på 
hold indtil 2016 - dette er uacceptabelt.
Der bør på en ensartet måde anvendes bindende mål ved hjælp af et byrdefordelingssystem, 
hvor man anvender de landespecifikke udgangspunkter for energiforbruget. De nuværende 
energiforbedringspotentialer i hele EU er de samme, og en række undersøgelser har vist, at 
selv lande med mangeårige energieffektivitetspolitikker endnu ikke har fået de fulde 
økonomiske fordele eller nået de tekniske grænser.3

Ordføreren er derfor af den opfattelse, at hvert land skal opnå den samme procentvise 
energibesparelse baseret på det nuværende landespecifikke energiforbrugsniveau. De 
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respektive nationale mål bør udtrykkes i primærenergi for at muliggøre måling og 
sammenligning af fremskridtene i hele EU med tiden.

Sådan som det fremgår af tabellen4 nedenfor, kan 20 %-målet for energieffektivitet på 
nationalt plan nås ved at kombinere en række politikker og foranstaltninger inden for 
forskellige sektorer. Den vigtigste foranstaltning for at kunne nå det overordnede 20 %-mål er 
dog den årlige 1,5 % energisparepligt for slutbrugerne (som indføres med artikel 6).

2) Tilrettelæggelse og styrkelse af (for)finansieringen af energieffektivitetsinstrumenter 
(artikel 2 a ny)

At nå Europas energisparemål kræver investeringer på mellem 800 og 1.200 mia. euro i løbet 
af det næste årti.5 Tilbagebetalingsperioden for disse investeringer er som regel på mellem 4 
og 8 år og vil skabe adskillige arbejdspladser og fremme innovationen. Det er dog nødvendigt 
at tilrettelægge støtten til at opnå den påkrævede private kapital. 

- I forslaget til direktiv bør der derfor oprettes formålsbestemte nationale fonde ved hjælp af 
eksisterende EU-finansieringsrammer, f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden, som 
bør prioritere energieffektivitet og projektobligationer, hvor der fokuseres på investeringer i 
energieffektivitet. Desuden bør innovative finansieringsinstrumenter, såsom revolverende 
fonde, bruge EU-midlerne og de nationale indtægter fra f.eks. auktionering i forbindelse med 
EU-emissionshandelssystemet som løftestang for privat kapital. De eksisterende EU-
programmer, såsom programmet "Intelligent Energi – Europa", bør også forlænges.

Kilde: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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- Den foreslåede energisparepligt, der indføres med artikel 6, kan sørge for en stor del af de 
nødvendige midler. Med denne energisparepligt ville man mobilisere ca. 400 mia. euro inden 
2020. Ordningerne for energisparepligt er et stabilt, forudsigeligt og effektivt finansielt 
instrument og vil ligeledes fremskynde omdannelsen til en ny forretningsmodel for EU's 
energiselskaber.

- De nationale myndigheder bør også overveje at opmuntre til brugen af private opsparinger i 
energieffektivitetsinvesteringer via formålsbestemte finansielle instrumenter (såsom det 
franske projekt, der tager sigte på en "grøn opsparingskonto" eller den kommende EU-
lovgivning om grønne investeringsfonde).

3) Styrkelse af energisikringen af vores bygninger (artikel 4a ny, artikel 4)

Den aktuelle EU-lovgivning indeholder ikke det tilstrækkelige grundlag for det nødvendige 
paradigmeskift, hvorfor ordføreren foreslår at vælge en mere langsigtet tilgang gennem 
etableringen af nationale "køreplaner for bygninger i 2050", som på nuværende tidspunkt 
udvikles i Tyskland.

EU-bygninger repræsenterer 40 % af energiforbruget i EU, og der er store og i vid 
udstrækning uudnyttede muligheder for besparelser i de eksisterende bygninger.

Som det ses af grafen herunder, er medlemsstaterne nødt til både at øge den energirelaterede 
renoveringsandel med op til 2 % årligt og skære mere ind til benet for at spare penge ved hver 
renovering. 

Kilde: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, september 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience.
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Ordføreren glæder sig over den bindende renoveringsandel på 3 % for offentlige organers 
bygninger. Bygninger, som ejes og benyttes af offentlige organer, kan være en løftestang med 
henblik på at udløse den nødvendige tekniske, finansielle og organisationsmæssige innovation 
(især hvad angår gennemgribende renovering) og skabe et marked for energitjenesteselskaber.

4) Styrkelse af offentlige aftaler og andre tiltag for at sætte fart i udskiftningen af gamle, 
energiforbrugende produkter (artikel 5)
For at få det fulde udbytte af politikker for produkters energibesparelse er der behov for 
gennemgribende foranstaltninger på nationalt niveau, både hvad angår offentlige aftaler og 
skabelsen af en generel forbrugerefterspørgsel efter produkter af den bedste kvalitet.

5) Fastsættelse af et energisparemål for slutanvendelsen (artikel 6)

Denne artikel er direktivets mest centrale. Ordføreren mener, at den foreslåede årlige 
sparepligt på 1,5 % skal anvendes på økonomien som helhed og skal omfatte 
transportsektoren, der har et betydeligt, men endnu ikke realiseret, økonomisk 
besparelsespotentiale.

Elektricitetsbesparelser skal prioriteres, da elektricitetsforbruget er i hastig stigning, og fordi 
det kræver flere enheder – mindst 2,5 – primært energiinput at producere én enhed elektricitet. 

De forpligtede parter skal have lov til at realisere en del af deres forpligtelser ved at foretage 
indbetalinger til en særlig fond. Det vil være nødvendigt at etablere foranstaltninger, der 
forhindrer dobbelttælling. Eksempelvis skal de krævede energibesparelser opnås ved hjælp af 
foranstaltninger, der gælder ud over eksisterende lovkrav som Ecodesignbestemmelserne. 

6) Hjælp til industrien og SMV'erne i retning af at blive mere energiproduktive (artikel 
7)
Der er brug for yderligere incitamenter for industri- og SMV-sektorerne, så de hurtigt kan 
overgå fra syn til nye energistyringssystemer og investeringer, som medfører reelle og 
betydelige energibesparelser. På baggrund af de positive erfaringer i Danmark, Finland, 
Nederlandene og Sverige foreslår ordføreren at danne en forbindelse mellem ordninger for 
energisparepligt, nationale ordninger for skattenedsættelse og EU's statsstøtteregler for at 
hjælpe virksomhederne i EU med at blive mere konkurrencedygtige ved at nedbringe deres 
energiomkostninger.

7) Indførelse af adfærdsændringer ved at inddrage forbrugere, byer og regioner (artikel 
8)
Ordføreren glæder sig over indførelsen af intelligente målere, som kan hjælpe forbrugerne 
med at forbedre deres adfærd i retning af energieffektivitet. 
Forbrugerorganisationerne skal have en mere fremtrædende rolle i forbindelse med 
udformningen af nationale energipolitikker, og der skal indføres nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte forbrugerne mod uretfærdige prisstigninger.

De lokale og regionale forvaltningsstrukturers rolle i arbejdet med at fremme 
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energieffektiviteten skal styrkes (lavenergibyer, 2000-watt-samfundet, borgmesteraftalen). 

8) Reducering af ineffektivitet i EU's energisystem (artikel 10, artikel 11, artikel 19.5) 
EU's energiomdannelsessystem – fra konventionelle kraftværker til raffinaderier – har relativt 
lave effektiviteter på under 35 %. Væsentlige og hurtige besparelser er derfor mulige på dette 
område. 

Ud over at sikre, at nye investeringer benytter de bedste tilgængelige teknologier (BAT-
standarder), er EU nødt til igen at gennemgå potentialet ved kombineret produktion af strøm, 
varme og køling. De undtagelser, der forudses i artikel 10, må derfor begrænses. De fordele, 
som kraftvarmeværker medfører for elektricitetssystemet som helhed skal også belønnes, og 
projekterede kraftvarmeanordninger kan også spille en rolle i forbindelse med lagring af 
energi og elektricitet.  

Prioriteret netadgang og anvendelse for højeffektiv kraftvarmeproduktion bifaldes, men må 
ikke hindre den prioriterede adgang, der allerede er oprettet for vedvarende energi. 

9) Definition af entydige roller for myndigheder og transmissionssystemoperatør og 
samtidig dannelse af et sideløbende marked baseret på efterspørgsel (artikel 12)
Den praktiske gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger kræver den fulde 
deltagelse af myndighederne samt transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører. Ud over fremskyndelsen af anvendelsen af intelligente net skal 
etableringen af nationale og regionale markeder som reaktion på efterspørgsel prioriteres.
I USA medfører programmer for efterspørgselsafledte besparelser og for reaktion på 
efterspørgsel allerede enorme besparelser for forbrugerne (1,2 mia. amerikanske dollars ifølge 
den seneste PJM-kapacitetsauktion6). På baggrund af artikel 12 burde EU's myndigheder 
fjerne hindringerne for små forbrugeres og energiindkøbsgruppers deltagelse i balancerings-
og andre hjælpeydelser. 

10) Sørge for garanti for fair og åben konkurrence på et større europæisk marked for 
energitjenester (artikel 13, 14, 15)
På det voksende europæiske marked for energibesparelsestjenester skal de røde afspærringer 
reduceres, dvs. at de nationale barrierer, der hindrer investeringer fra tredjepart, skal fjernes. 
Der skal desuden etableres sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at energiselskaberne ikke 
udviser konkurrencebegrænsende adfærd over for deres mindre konkurrenter.

11) Forbedring af forvaltningen af energieffektivitetspolitikker (artikel 19)
Rapporteringssystemet i henhold til dette direktiv bør være så enkelt som muligt, men stadig 
konkret og klart nok til at være sammenligneligt og kunne identificere bedste praksis. 
Systemet skal overvåge fremskridtene og vurdere effektiviteten af de forskellige 
foranstaltninger. Oplysningerne bør gøres offentligt tilgængelige. 
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