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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 7 Artikel 7 

Energispareforpligtelser Energispareforpligtelser 

1. Medlemsstaterne skal nå 

kumulative energibesparelser i 

slutanvendelserne svarende til mindst: 

1. Medlemsstaterne skal nå 

kumulative energibesparelser i 

slutanvendelserne svarende til mindst: 

a) nye besparelser hvert år fra den 1. 

januar 2014 til den 31. december 2020 på 

1,5 % af det årlige energisalg til slutkunder 

målt i mængder i gennemsnit over den 

seneste treårsperiode forud for den 1. 

januar 2013 

a) nye besparelser hvert år fra den 1. 

januar 2014 til den 31. december 2020 på 

1,5 % af det årlige energisalg til slutkunder 

målt i mængder i gennemsnit over den 

seneste treårsperiode forud for den 1. 

januar 2013 

b) nye besparelser hvert år fra den 1. 

januar 2021 til den 31. december 2030 på 

1,5 % af det årlige energisalg til slutkunder 

målt i mængder i gennemsnit over den 

seneste treårsperiode forud for den 1. 

januar 2019. 

b) nye besparelser hvert år fra den 

1. januar 2021 til den 31. december 2030 

på mindst 1,5 % af det årlige energisalg til 

slutkunder målt i mængder i gennemsnit 

over den seneste fireårsperiode forud for 

den 1. januar 2019. 

Medlemsstaterne skal fortsætte med at 

opnå nye årlige besparelser på 1,5 % for ti 

år ad gangen efter 2030, medmindre det i 

Kommissionens gennemgang, som skal 

finde sted senest i 2027 og hvert tiende år 

derefter, konkluderes, at dette ikke er 

nødvendigt for at nå EU's langsigtede 

energi- og klimamål for 2050. 

Medlemsstaterne skal fortsætte med at 

opnå nye årlige besparelser på 1,5 % for ti 

år ad gangen efter 2030, medmindre det i 

Kommissionens gennemgang, som skal 

finde sted senest i 2027 og hvert tiende år 

derefter, konkluderes, at dette ikke er 

nødvendigt for at nå EU's langsigtede 

energi- og klimamål for 2050. 

Med henblik på litra b) og uden at dette Besparelser, som kræves for den i litra b) 
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berører anvendelsen af stk. 2 og 3, må 

medlemsstaterne kun medregne de 

energibesparelser, der skyldes nye 

politiktiltag, som er indført efter den 31. 

december 2020, eller politiktiltag indført i 

perioden 1. januar 2014 til 31. december 

2020, hvis det kan påvises, at disse tiltag 

fører til konkrete foranstaltninger, som 

iværksættes efter den 31. december 2020 

og medfører besparelser. 

omhandlede periode, skal være 

kumulative og supplerende i forhold til de 

besparelser, som kræves for den i litra a) 

omhandlede periode, i lighed med 

eventuelle yderligere perioder efter 2030. 

Med henblik herpå, og uden at dette 

berører anvendelsen af stk. 2 og 3, må 

medlemsstaterne medregne de 

energibesparelser, der skyldes nye 

politiktiltag, som er indført efter den 

31. december 2020 eller tidligere 

politiktiltag, hvis det kan påvises, at disse 

tiltag fører til nye konkrete 

foranstaltninger, som iværksættes efter den 

31. december 2020 og medfører 

besparelser. Medlemsstaterne kan i givet 

fald ligeledes medregne energibesparelser 

fra individuelle foranstaltninger, der er 

gennemført i perioden fra den 1. januar 

2014 til den 31. december 2020, forudsat 

at de fortsat giver kontrollerbare 

energibesparelser efter 2020. 

Energisalget målt i mængder, der anvendes 

til transport, kan helt eller delvis udelukkes 

fra disse beregninger. 

I forbindelse med den i litra a) 

omhandlede periode kan energisalget målt 

i mængder, der anvendes til transport, helt 

eller delvis udelukkes fra disse 

beregninger. 

 Salg af energi, der anvendes til 

transportformål, med undtagelse af 

brændstof, der anvendes i international 

luft- og skibsfart, til jernbanetransport, til 

bus- og rutebiltransport i byer og 

forstæder samt "alternative" 

transportbrændstoffer [som defineret i 

direktiv 2014/94/EU], skal inddrages fuldt 

ud i beregningerne for den i litra b) 

omhandlede periode. 

Medlemsstaterne beslutter, hvordan den 

beregnede mængde af nye besparelser 

fordeles over de i litra a) og b) omhandlede 

perioder, så længe de krævede samlede 

kumulative besparelser er blevet opnået 

ved slutningen af hver periode.  

Medlemsstaterne beslutter, hvordan den 

beregnede mængde af nye besparelser 

fordeles over de i litra a) og b) omhandlede 

perioder, så længe de krævede samlede 

kumulative besparelser er blevet opnået 

ved slutningen af hver periode.  

2. Med forbehold af stk. 3 kan hver 

medlemsstat: 

2. Med forbehold af stk. 3 kan hver 

medlemsstat: 

a) udføre den beregning, der kræves i a) udføre den beregning, der kræves i 



 

AM\1143518DA.docx  PE614.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

henhold til stk. 1, litra a), under anvendelse 

af satsen 1 % i 2014 og 2015, 1,25 % i 

2016 og 2017, og 1,5 % i 2018, 2019 og 

2020 

henhold til stk. 1, litra a), under anvendelse 

af satsen 1 % i 2014 og 2015, 1,25 % i 

2016 og 2017 og 1,5 % i 2018, 2019 og 

2020 

b) udelukke hele eller en del af salget 

målt i mængder af energi, der anvendes i 

de industrielle aktiviteter, som er opført i 

bilag I til direktiv 2003/87/EF, fra 

beregningen 

b) udelukke hele eller en del af salget 

målt i mængder af energi, der anvendes i 

de industrielle aktiviteter, som er opført i 

bilag I til direktiv 2003/87/EF, fra 

beregningen 

c) tillade, at energibesparelser, som 

opnås i energiomformningssektoren samt i 

distributions- og transmissionssektorerne, 

herunder effektiv fjernvarme- og 

fjernkøleinfrastruktur, som følge af 

gennemførelsen af kravene i artikel 14, stk. 

4, artikel 14, stk. 5, litra b), og artikel 15, 

stk. 1-6 og 9, medregnes i den mængde af 

energibesparelser, der kræves i henhold til 

stk. 1 

c) tillade, at energibesparelser, som 

opnås i energiomformningssektoren samt i 

distributions- og transmissionssektorerne, 

herunder effektiv fjernvarme- og 

fjernkøleinfrastruktur, som følge af 

gennemførelsen af kravene i artikel 14, 

stk. 4, artikel 14, stk. 5, litra b), og 

artikel 15, stk. 1-6 og 9, medregnes i den 

mængde af energibesparelser, der kræves i 

henhold til stk. 1, litra a) og b) 

d) medregne energibesparelser fra 

individuelle foranstaltninger gennemført 

siden den 31. december 2008, der 

fortsætter med at have en effekt i 2020 og 

derefter, og som kan måles og verificeres, i 

den mængde af energibesparelser, der 

kræves i henhold til stk. 1. og  

d) medregne energibesparelser fra 

individuelle foranstaltninger gennemført 

siden den 31. december 2008, der 

fortsætter med at have en effekt i 2020 og 

derefter, og som kan måles og verificeres, i 

den mængde af energibesparelser, der 

kræves i henhold til stk. 1, litra a),  og 

e) udelukke den kontrollerbare 

mængde af energi produceret på eller i 

bygninger til eget brug fra beregningen af 

energibesparelseskravet, som er 

omhandlet i stk. 1, når denne mængde er 

blevet produceret som følge af politiktiltag 

til fremme af nye installationer af 

vedvarende energiteknologier.  

 

 ea) helt eller delvist udelukke salg af 

energi, der bruges i transportsektoren, fra 

beregningen. 

3. Alle de i stk. 2 valgte muligheder 

må tilsammen ikke beløbe sig til mere end 

25 % af den mængde energibesparelser, 

som er omhandlet i stk. 1. Medlemsstaterne 

anvender og beregner virkningen af de 

valgte muligheder for de perioder, som er 

omhandlet i stk. 1, litra a) og b), separat: 

3. Alle de i stk. 2 valgte muligheder 

må tilsammen ikke beløbe sig til mere end 

25 % af den samlede mængde 

energibesparelser for den periode, som er 

omhandlet i stk. 1, litra a), eller til mere 

end 30 % for den periode, som er 

omhandlet i stk. 1, litra b). 

Medlemsstaterne anvender og beregner 
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virkningen af de valgte muligheder for de 

perioder, som er omhandlet i stk. 1, litra a) 

og b), separat: 

a) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i stk. 

1, litra a), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne anvende stk. 2, litra a), b), 

c) og d) 

a) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i stk. 

1, litra a), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne anvende stk. 2, litra a), b), 

c) og d) 

b) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i stk. 

1, litra b), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne anvende stk. 2, litra b), c), 

d) og e), forudsat at de enkelte 

foranstaltninger i henhold til litra d) 

fortsat har en kontrollerbar og målelig 

virkning efter den 31. december 2020. 

b) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i 

stk. 1, litra b), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne kun anvende stk. 2, 

litra b), c), d), og ea). 

4. Energibesparelser opnået efter den 

31. december 2020 må ikke medregnes 

med henblik på det kumulative beløb for 

besparelser, som kræves for perioden fra 

den 1. januar 2014 til den 31. december 

2020.  

4. Energibesparelser opnået efter den 

31. december 2020 må ikke medregnes 

med henblik på det kumulative beløb for 

besparelser, som kræves for perioden fra 

den 1. januar 2014 til den 31. december 

2020.  

 4a. Medlemsstater, der overskrider det 

beløb for energibesparelser, som kræves 

fra den 1. januar 2014 til den 

31. december 2020, kan medregne 

eventuelle overskydende besparelser i 

beløbet for energibesparelser, som kræves 

for perioden indtil den 31. december 2030. 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

besparelser, som er en følge af de i artikel 

7a, artikel 7b og artikel 20, stk. 6, 

omhandlede politiktiltag, beregnes i 

overensstemmelse med bilag V.  

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

besparelser, som er en følge af de i artikel 

7a, artikel 7b og artikel 20, stk. 6, 

omhandlede politiktiltag, beregnes i 

overensstemmelse med bilag V.  

6. Medlemsstaterne opnår den 

krævede mængde besparelser i henhold til 

stk. 1 ved enten at indføre en ordning for 

energispareforpligtelser, jf. artikel 7a, eller 

ved at vedtage alternative foranstaltninger, 

jf. artikel 7b. Medlemsstaterne kan 

kombinere en ordning for 

energispareforpligtelser med alternative 

politiktiltag. 

6. Medlemsstaterne opnår den 

krævede mængde besparelser i henhold til 

stk. 1 ved enten at indføre en ordning for 

energispareforpligtelser, jf. artikel 7a, eller 

ved at vedtage alternative foranstaltninger, 

jf. artikel 7b, samtidig med at der træffes 

foranstaltninger til at minimere eventuelle 

negative virkninger af de direkte og 

indirekte omkostninger ved sådanne 

ordninger for Unionens 

konkurrenceevne, og navnlig 
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konkurrenceevnen hos virksomheder, der 

er udsat for international konkurrence. 

Medlemsstaterne kan kombinere en 

ordning for energispareforpligtelser med 

alternative politiktiltag. 

7. Såfremt virkningen af politiktiltag 

eller individuelle foranstaltninger 

overlapper, dokumenterer 

medlemsstaterne, at energibesparelser ikke 

medregnes to gange." 

7. Såfremt virkningen af politiktiltag 

eller individuelle foranstaltninger 

overlapper, dokumenterer 

medlemsstaterne, at energibesparelser ikke 

medregnes to gange." 

Or. en 

 

 

 

 


