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ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG 
BESLUTNING

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 34

Forkaster Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitet i slutanvendelserne og energitjenestemarkedet er vigtige redskaber i 
bestræbelserne på at opnå energibesparelser og opfylde Kyoto-målene. Det er derfor vigtigt, 
at Kommissionens forslag om energieffektivitet i slutanvendelserne og energitjenester er 
effektivt, tilstrækkeligt fleksibelt for medlemsstaterne, og at de foreslåede metoder og 
redskaber til opfyldelse af målene er tilfredsstillende. For at opnå konkrete resultater bør 
sparemålene være mere ambitiøse på EU-plan, samtidig med at der tages højde for, at 
medlemsstaterne og de individuelle industrier - og deres sparepotentiel - er forskellige. 
Direktivforslaget ville være et kompromis, som ikke giver bæredygtige resultater, og derfor er 
mere intelligente redskaber og mål til opnåelse af målene og etableringen af 
energitjenestemarkedet påkrævet.   
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE TEKST 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 35
Betragtning 2 a (ny)

(2a) For at opfylde den generelle 
målsætning om at forhindre farlige 
klimaændringer ved at holde den globale 
gennemsnitstemperatur under et 
maksimum på 2°C over temperaturerne før 
industrialiseringen er konkrete politikker 
og foranstaltninger påkrævet.

Or. en

Begrundelse

Som Kommissionen har påpeget i sin begrundelse, "udelukker dette sparemål ikke, at 
energiforbruget kan stige - f.eks. på grund af stærk økonomisk vækst eller strukturændringer. 
Kvantificeringen og kontrollen af besparelserne tjener således til at vise, at uden disse 
foranstaltninger ville energiforbruget have været endnu større". De fører således kun til et 
mindre slutenergiforbrug, end det ellers ville have været tilfældet.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 36
Betragtning 2 b (ny)

(2b) De foreslåede energisparemål fører 
ikke automatisk til energibesparelser i hver 
medlemsstat eller på EU-plan og derfor 
ikke automatisk til opfyldelse af den 
generelle målsætning om at forhindre 
farlige klimaændringer.

Or. en
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Begrundelse

Samme begrundelse som til betragtning 2 a (ny).

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 37
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Formålet med dette direktiv er derfor 
ikke kun at fremme udbuddet af 
energitjenester yderligere, men også at 
stimulere efterspørgslen. I hver 
medlemsstat bør den offentlige sektor 
derfor gå foran med et godt eksempel, hvad 
angår investeringer, vedligeholdelse og 
andre udgifter til energiforbrugende udstyr, 
energitjenester og andre 
energieffektiviseringstiltag.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i dette direktiv også fokuseres på den betydning, som efterspørgslen har 
for udviklingen af markedet for energitjenester, da det ønskede marked kun opstår, hvis der 
hersker udbud og efterspørgsel. Med hensyn til efterspørgslen får den offentlige sektor en 
banebrydende og forbilledlig rolle.

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 38
Betragtning 7

(7) I resolutionen af 7. december 1998 om 
energieffektivitet i Det Europæiske 
Fællesskab1 tilsluttede Rådet sig et mål for 
Fællesskabet som helhed gående ud på, at 
det endelige forbrugs energiintensitet frem 
til år 2010 skulle forbedres med 
gennemsnitligt yderligere et procentpoint 
årligt.

(7) I resolutionen af 7. december 1998 om 
energieffektivitet i Det Europæiske 
Fællesskab2 tilsluttede Rådet sig et mål for 
Fællesskabet som helhed gående ud på, at 
det endelige forbrugs energiintensitet frem 
til år 2010 skulle forbedres med 
gennemsnitligt yderligere et procentpoint 
årligt. Desuden beklagede Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 
2001 om en handlingsplan for større 

  
1 EFT C 394 af 17.12.1998, s. 1.
2 EFT C 394 af 17.12.1998, s. 1.
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energieffektivitet i Det Europæiske 
Fællesskab bl.a., at Kommissionen ikke 
havde fremlagt en udførlig og klar 
redegørelse for sin vurdering, i hvilken 
målsætningen for en reduktion af 
energiintensiteten fastsattes til 1 
procentpoint årligt; Parlamentet deler ikke 
Kommissionens pessimistiske synspunkt og 
genfremsætter i stedet sit tidligere 
synspunkt, ifølge hvilket det bør være 
muligt at opnå en årlig reduktion af 
energiintensiteten på 2,5%, forudsat at den 
politiske vilje hertil er til stede.

Or. en

Begrundelse

I betænkningen indgår Parlamentets tidligere synspunkt vedrørende energieffektivitet og bl.a. 
flere begrundelser for forslaget om højere mål. 

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 39
Betragtning 8 

(8) Medlemsstaterne bør derfor vedtage 
nationale mål for at fremme 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
sikre fortsat vækst og levedygtighed for 
energitjenestemarkedet.

(8) Medlemsstaterne skal derfor vedtage de i 
artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, 
omhandlede nationale mål for at fremme 
energieffektivitet i slutanvendelserne og 
sikre fortsat vækst og levedygtighed for 
energitjenestemarkedet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom de potentielle energibesparelser blev beregnet for noget tid siden, da energipriserne 
var væsentligt lavere, er de økonomisk rentable (omkostningseffektive) sparemuligheder en 
del højere i dag. Dette er en væsentlig grund til at sætte målet højere end Kommissionens 
oprindeligt foreslåede 1%. Stigningen i energipriserne, de lavere priser for energieffektive 
teknologier efter udarbejdelsen af direktivet, de tilsyneladende mere alvorlige følger af 
eventuelle klimaændringer, samt den kendsgerning at landene kan beregne de iværksatte 
horisontale foranstaltninger taler alt sammen for et højere mål. Oliepriserne pr. tønde var for 
eks. 13 $ i 1998, 25-29 $ 2000-02 og ca. 45 $ i midten af november 2004).
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Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 40
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Finansieringen af udbuddet og 
omkostningerne for så vidt angår 
efterspørgslen har stor betydning for 
energitjenesterne. Oprettelsen af fonde, der 
yder støtte til gennemførelse af 
programmer og andre foranstaltninger til 
fremme af energieffektivitet, og som 
fremmer udviklingen af et marked for 
energitjenester, er derfor et vigtigt redskab 
til at stimulere finansieringen af et sådant 
marked, uden at der sker 
forskelsbehandling.

Or. de

Begrundelse

Øget energieffektivitet er et af EU's centrale mål inden for energi- og miljøpolitikken. 
Skabelsen af udbud og efterspørgsel på et marked for energitjenester er centrale elementer i 
bestræbelserne på at indfri dette mål. Finansieringen af udbuddet er i den forbindelse et lige 
så vigtigt element som skabelsen af efterspørgsel. Oprettelsen af fonde i medlemsstaterne er 
derfor et vigtigt redskab til at stimulere finansieringen af et sådant marked, uden at der sker 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 41
Betragtning 12

(12) I hver medlemsstat bør den offentlige 
sektor gå foran med et godt eksempel, hvad 
angår investeringer, vedligeholdelse og 
andre udgifter til energiforbrugende udstyr, 
energitjenester og andre 
energieffektiviseringstiltag.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Princippet om at gå foran med et godt eksempel er medtaget i betragtning 6 a (ny).

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 42
Artikel 4, stk. 2

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til 1% af 
den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 
solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

2. Senest [6 måneder efter vedtagelsen af 
nærværende direktiv] fremsender 
Kommissionen et forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet som supplement til 
direktivet. Forslaget skal indeholde 
individuelle årlige mål for hver 
medlemsstat, med hvilke de allerede 
fastsatte potentielle besparelser på EU-plan 
vil blive opnået inden 2010. Udgifterne til 
de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
nå dette mål, må ikke overstige udbyttet af 
dem.

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitet i slutanvendelserne og energitjenestemarkedet er vigtige redskaber i 
bestræbelserne på at opnå energibesparelser og opfylde Kyoto-målene. Det er derfor vigtigt, 
at Kommissionens forslag om energieffektivitet i slutanvendelserne og energitjenester er godt 
og effektivt. For at opnå konkrete resultater bør sparemålene være mere ambitiøse på EU-
plan, samtidig med at der tages højde for, at medlemsstaterne og de individuelle industrier -
og deres sparepotentiel - er forskellige. Det foreslåede generelle mål på i alt 1 % ville være 
et kompromis, som ikke giver bæredygtige resultater,  fordi der ikke i tilstrækkelig grad tages 
højde for tidligere aktioner eller mangelen på samme, og derfor er mere intelligente 
redskaber til opnåelse af målene påkrævet. Den tid, det tager at overveje sådanne mål, vil 
ikke forsinke eventuelle besparelser, da alle nødvendige faktorer - etableringen af 
energitjenestemarkedet og kravene om bl.a. oplysninger - allerede vil være vedtaget.   

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 43
Artikel 4, stk. 2

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til 1% af 
den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til mindst 2 
% af den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 
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solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

Or. en

Begrundelse

Identisk med begrundelsen til betragtning 8.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 44
Artikel 4, stk. 2

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til 1% af 
den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 
solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til 2,5 % af 
den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 
solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens begrundelse i direktivforslaget - "kan energiforbruget uden forringelse 
af komfort eller levestandard  altså skæres mindst en femtedel ned uden ekstra 
nettoomkostninger - og i mange tilfælde vil omkostningerne være negative". Selv om 
energibesparelserne ville få en positiv indvirkning på EU's konkurrenceevne, beskæftigelse, 
handelsbalance, regioner og samhørigheden, samtidig med at de ville gøre EU mindre 
energiafhængig, har Kommissionen ikke omsat dette konservative overslag i et realistisk mål. 
Desuden vil Kommissionens foreslåede horisontale foranstaltninger, og inddragelsen af 
foranstaltninger iværksat helt tilbage i  1991, underminere det foreslåede måls reelle 
virkning. Et mål på 2,5 % er derfor mere hensigtsmæssigt med henblik på opnåelse af 
bæredygtige energibesparelser.  

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 45
Artikel 4, stk. 2

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til 1% af 

2. Målet fastsættes som en årlig 
energimængde at spare svarende til 2,5 % af 



PE 350.194 v01-00 8/19 AM\549606DA.doc

DA

den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 
solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

den energimængde, som, beregnet efter 
metoden i bilag I, blev distribueret og/eller 
solgt til slutkunderne i basisåret. Udgifterne 
til de foranstaltninger, der træffes for at nå 
dette mål, bør ikke overstige udbyttet af 
dem.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens begrundelse i direktivforslaget - "kan energiforbruget uden forringelse 
af komfort eller levestandard  altså skæres mindst en femtedel ned uden ekstra 
nettoomkostninger - og i mange tilfælde vil omkostningerne være negative". Selv om 
energibesparelserne ville få en positiv indvirkning på EU's konkurrenceevne, beskæftigelse, 
handelsbalance, regioner og samhørigheden, samtidig med at de ville gøre EU mindre 
energiafhængig, har Kommissionen ikke omsat dette konservative overslag i et realistisk mål. 
Desuden vil Kommissionens foreslåede horisontale foranstaltninger, og inddragelsen af 
foranstaltninger iværksat helt tilbage i  1991, underminere det foreslåede måls reelle 
virkning. Et mål på 2,5 % er derfor mere hensigtsmæssigt med henblik på opnåelse af 
bæredygtige energibesparelser.  

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 46
Artikel 5, stk. 2

2. Målet for den offentlige sektor fastsættes 
til mindst 1,5% af den energi, der 
distribueres og/eller sælges til denne sektor;
det fordeles og beregnes i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 3, og metoden i bilag I. 
Med henblik på sammenligning og 
konversion til primærenergi anvendes 
konversionsfaktorerne i bilag II.

2. Målet for den offentlige sektor fastsættes 
til mindst 2,5% af den energi, der 
distribueres og/eller sælges til denne sektor;
det fordeles og beregnes i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 3, og metoden i bilag I. 
Med henblik på sammenligning og 
konversion til primærenergi anvendes 
konversionsfaktorerne i bilag II.

Or. de

Begrundelse

Den offentlige sektor skal indtage en banebrydende og forbilledlig rolle i forbindelse med 
opfyldelsen af energieffektivitetsmålene. Derfor er det vigtigt, at det tilstræbte mål for 
energibesparelse fastsættes på et højere niveau end for den ikke-offentlige sektor.
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Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 47
Artikel 5, stk. 2

2. Målet for den offentlige sektor fastsættes 
til mindst 1,5% af den energi, der 
distribueres og/eller sælges til denne sektor;
det fordeles og beregnes i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 3, og metoden i bilag I. 
Med henblik på sammenligning og 
konversion til primærenergi anvendes 
konversionsfaktorerne i bilag II.

2. Målet for den offentlige sektor fastsættes 
til mindst 3% af den energi, der distribueres 
og/eller sælges til denne sektor; det fordeles 
og beregnes i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 3, og metoden i bilag I. Med henblik 
på sammenligning og konversion til 
primærenergi anvendes 
konversionsfaktorerne i bilag II.

Or. en

Begrundelse

De store gevinster ved bedre energieffektivitet (KOM(2003)0739, side 11 i den engelske 
version) er højere i relation til målet for den offentlige sektor end i relation til det 
overordnede sparemål. Et sparemål på 3 % er derfor hensigtsmæssigt med henblik på 
opnåelse af bæredygtige og klimavenlige energibesparelser. 

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 48
Artikel 5, stk. 2

2. Målet for den offentlige sektor fastsættes 
til mindst 1,5% af den energi, der 
distribueres og/eller sælges til denne sektor;
det fordeles og beregnes i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 3, og metoden i bilag I. 
Med henblik på sammenligning og 
konversion til primærenergi anvendes 
konversionsfaktorerne i bilag II.

2. Målet for den offentlige sektor fastsættes 
til mindst 2,5% af den energi, der 
distribueres og/eller sælges til denne sektor;
det fordeles og beregnes i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 3, og metoden i bilag I. 
Med henblik på sammenligning og 
konversion til primærenergi anvendes 
konversionsfaktorerne i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til betragtning 8.
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Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 49
Artikel 5, stk. 4, indledning

4. For at nå de mål, der fastsættes i henhold 
til stk. 1, kan medlemsstaterne bl.a. benytte
retningslinjer for offentlige indkøb til at 
sætte forvaltningerne i stand til at indarbejde 
energieffektiviseringshensyn i deres 
investerings- og driftsbudgetter og deres 
aktiviteter ved brug af  energitjenester, 
energieffektiviseringsprogrammer og andre 
energieffektiviseringstiltag. Under 
overholdelse af de procedurer, der er fastlagt 
i medlemsstaternes og Fællesskabets 
lovgivning om offentlige indkøb, kan 
retningslinjerne omfatte følgende:

4. For at nå de mål, der fastsættes i henhold 
til stk. 1, fastsætter medlemsstaterne 
retningslinjer for offentlige indkøb for at 
forpligte forvaltningerne til at indarbejde 
energieffektiviseringshensyn i deres 
investerings- og driftsbudgetter og deres 
aktiviteter ved brug af energitjenester, 
energieffektiviseringsprogrammer og andre 
energieffektiviseringstiltag og lade 
energieffektivitet være et prioriteret 
bedømmelseskriterium for udbud af 
offentlige indkøbsaftaler. Under 
overholdelse af de procedurer, der er fastlagt 
i medlemsstaternes og Fællesskabets 
lovgivning om offentlige indkøb, kan 
retningslinjerne omfatte følgende:

Or. de

Begrundelse

For ikke kun at fremme udbuddet, men også skabe en reel efterspørgsel efter energitjenester, 
er det vigtigt, at der lige fra begyndelsen opstår en vis grundlæggende efterspørgsel. Den 
offentlige sektors forpligtelse til at foretage energieffektive indkøb kan have en stimulerende 
virkning på efterspørgslen. Derfor er det vigtigt, at kriteriet vedrørende energieffektivitet 
bliver prioriteret højt i forbindelse med bedømmelsen af offentlige indkøbsaftaler. Ved 
beslutningen om, hvilke retningslinjer der skal fastsættes for at nå målsætningen, skal 
medlemsstaterne fortsat være fleksible.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 50
Artikel 5, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne offentliggør de 
retningslinjer, der med hensyn til 
energieffektivitet gælder for offentlige 
indkøb inden for forvaltningen, og 
Kommissionen evaluerer dem efter udløbet 
af det tidsrum, der gælder for det under stk. 
2 fastsatte mål.
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Or. de

Begrundelse

En offentliggørelse har stor betydning for Kommissionens evaluering af retningslinjer, for 
efter det tidsrum, der gælder for det under stk. 2 fastsatte mål, at kunne fremlægge et 
hensigtsmæssigt forslag om retningslinjer og harmoniserede foranstaltninger til fremme af 
energieffektivitet inden for den offentlige sektor. I den forbindelse forventes medlemsstaterne 
ikke at få pålagt en yderligere administrativ byrde, eftersom de nødvendige oplysninger for så 
vidt angår de organisationer, der ifølge artikel 5, stk. 3 skal udpeges, er til rådighed. 

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 51
Artikel 5, stk. 4, litra c a  (nyt)

ca) Krav om udbud af energitjenester, hvor 
der, såfremt det er muligt, gøres brug af 
analysen af minimerede 
livscyklusomkostninger eller 
sammenlignelige metoder for at sikre 
omkostningseffektivitet.

Or. de

Begrundelse

I dette ændringsforslag tages ordførerens overvejelser op, uden at det forsøges at 
sammenfatte litra b og c, således at artiklen bliver lettere at læse og forstå.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 52
Artikel 5, stk. 5 

5. Efter udløbet af den periode, for hvilken 
målet gælder, tager Kommissionen det i stk. 
2 anførte mål op til fornyet overvejelse og 
undersøger, om den skal forelægge et forslag 
om forlængelse af målperioden eller ændring 
af målet.

5. Efter udløbet af den periode, for hvilken 
målet gælder, tager Kommissionen det i stk. 
2 anførte mål op til fornyet overvejelse og 
undersøger, om den skal forelægge et forslag 
om forlængelse af målperioden eller ændring 
af målet. Samtidig undersøger 
Kommissionen, om det er hensigtsmæssigt 
at fremlægge et forslag om harmoniserede 
retningslinjer og foranstaltninger til 
fremme af energieffektivitet i den offentlige 
sektor.
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Or. de

Begrundelse

Der eksisterer i Europa et enormt potentiale for energieffektivitet i den offentlige sektor. Med 
en harmonisering af foranstaltningerne til fremme af energieffektivitet i den offentlige sektor 
vil dette potentiale blive bedre udnyttet. Derfor bør Kommissionen efter udløbet af den 
periode, for hvilken målet gælder, overveje en sådan harmonisering og i givet fald fremlægge 
et tilsvarende forslag.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 53
Artikel 6, litra c

c) tilvejebringer de oplysninger om deres 
kunder i slutbrugerleddet, som er 
nødvendige for, at de udpegede 
myndigheder eller organisationer, jf. artikel 
4, stk. 4, kan tilrettelægge og gennemføre 
energieffektiviseringsprogrammer, og for at 
fremme energitjenester og 
energieffektiviseringstiltag. Disse 
oplysninger bør som relevant omfatte 
historiske og aktuelle data om forbruget i 
slutbrugerleddet, lastprofiler, 
kundesegmenter og kundernes geografiske 
placering, uden at det går ud over 
forretningsmæssigt følsomme informationers 
integritet og fortrolighed.

c) tilvejebringer de oplysninger om deres 
kunder i slutbrugerleddet, som er 
nødvendige for, at de udpegede 
myndigheder eller organisationer, jf. artikel 
4, stk. 4, kan tilrettelægge og gennemføre 
energieffektiviseringsprogrammer, og for at 
fremme energitjenester og 
energieffektiviseringstiltag. Disse 
oplysninger bør som relevant omfatte 
historiske og aktuelle data om forbruget i 
slutbrugerleddet, lastprofiler, 
kundesegmenter og kundernes geografiske 
placering, uden at det går ud over 
forretningsmæssigt følsomme informationers 
integritet og fortrolighed og forpligtelser i 
henhold til national lov og 
fællesskabsretten, der beskytter 
slutbrugernes privatliv..

Or. nl

Begrundelse

Distributørerne er forpligtet til at overholde gældende bestemmelser om privatlivets fred. 
Kravene i nærværende direktiv er underlagt de samme bestemmelser.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 54
Artikel 7
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Artikel 7
Gennemførelse af besparelser

udgår

Medlemsstaterne sikrer, at energitjenester, 
energieffektiviseringsprogrammer eller 
andre energieffektiviseringstiltag tilbydes 
alle kunder, der kommer i betragtning, 
herunder små og mellemstore 
virksomheder, forbrugere og frivillige 
sammenslutninger af mindre kunder, og at 
disse energitjenester, programmer og andre 
tiltag kan leveres og gennemføres som 
relevant af kvalificerede organer, herunder 
udstyrsinstallatører, energitjenesteselska-
ber, energirådgivere og energikonsulenter.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaternes opgave er i henhold til nærværende direktiv at sikre, at det overordnede 
mål - et lavere energiforbrug - opfyldes, hvilket er direktivets hovedkrav og det eneste krav, 
som et direktiv kan pålægge nogen at opfylde.  Det er op til medlemsstaterne selv at 
bestemme, hvilket redskab der egner sig bedst til at opfylde målet på deres eget territorium. 
Et generelt krav om at tilbyde alle slutbrugere energitjenester går således ud over direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 55
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for: 1. Medlemsstaterne sørger for:

at alle slutbrugerkunder hos distributører af 
netbunden energi og/eller 
forsyningsselskaber i detailleddet udstyres 
med individuelle målere til en 
konkurrencedygtig pris, som nøjagtigt 
oplyser kundens faktiske energiforbrug og 
forbrugstidspunktet.

at alle slutbrugerkunder hos distributører af 
netbunden energi og/eller 
forsyningsselskaber i detailleddet udstyres 
med individuelle målere til en 
konkurrencedygtig pris, som nøjagtigt 
oplyser kundens energiforbrug.

Or. nl

Begrundelse

I mange medlemsstater har slutbrugere allerede individuelle målere, der sædvanligvis ikke 
registrerer det faktiske forbrug på et hvilket som helst tidspunkt, men det samlede forbrug i en
vis periode. Det ville være alt for bekosteligt at udskifte disse med målere, der registrerer det 
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faktiske forbrug.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 56
Artikel 13, stk. 3, litra b

b) i givet fald sammenligning af 
forbrugerens aktuelle energiforbrug med 
forbruget i samme periode året før i 
diagramform

b) i givet fald sammenligning af 
forbrugerens aktuelle energiforbrug med 
forbruget i samme periode året før 

Or. nl

Begrundelse

Energiforbrug kan også sammenlignes på anden måde, for eksempel ved hjælp af tal.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 57
Artikel 13, stk. 3, litra c

c) sammenligning med en gennemsnitlig 
normalforbruger eller referenceforbruger 
af energi i samme kategori

udgår

Or. nl

Begrundelse

Sådanne oplysninger er ikke særlig interessante for slutbrugere, da hver enkelt slutbrugers 
situation er speciel. Kravet om at foretage en sammenligning med en normalforbruger 
medfører en unødvendig administrativ byrde, men ingen miljøfordele.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 58
Artikel 13, stk. 3, litra e

e) oplysning om kontaktpunkter, herunder 
websteder, hvor der kan hentes oplysninger 
om energitjenester, 

e) oplysning om kontaktpunkter, herunder 
websteder, hvor der kan hentes oplysninger 
om energitjenester, 



AM\549606DA.doc 15/19 PE 350.194 v01-00

DA

energieffektiviseringsprogrammer og andre 
energieffektiviseringstiltag, samt tekniske 
specifikationer for energiforbrugende 
ustyr.

energieffektiviseringsprogrammer og andre 
energieffektiviseringstiltag.

Or. nl

Begrundelse

Slutbrugere, og ikke distributører eller detailforhandlere, er ansvarlige for korrekt 
vedligeholdelse og øjeblikkelig udskiftning af deres udstyr. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 59
Bilag I, nr. 1

1. Medlemsstaterne beregner det aritmetiske 
gennemsnit af det samlede indenlandske 
energiforbrug gennem de seneste fem 
kalenderår forud for direktivets ikrafttræden, 
for hvilke der foreligger officielle tal, og 
benytter denne periode som basisperiode i 
hele direktivets løbetid. Disse data omfatter 
den mængde energi, der er distribueret eller 
solgt til slutkunderne i perioden, uden 
justering for graddage, strukturændringer 
eller produktionsændringer.

Medlemsstaterne bruger det årlige samlede 
indenlandske energiforbrug gennem de 
seneste fem kalenderår forud for direktivets 
ikrafttræden, for hvilke der foreligger 
officielle tal, til at beregne det 
gennemsnitlige forbrug på årsbasis. Det 
årlige energisparemål beregnes på 
grundlag af det samlede energiforbrug, og 
dette sparemål anvendes i hele direktivets 
løbetid. Forbruget omfatter den mængde 
energi, der er distribueret eller solgt til 
slutkunderne i perioden, uden justering for 
graddage, strukturændringer eller 
produktionsændringer.

Or. en

Begrundelse

Målet skal være et absolut mål, der er i overensstemmelse med principperne i direktivet om 
handel med emissioner, som fastsætter absolutte grænser. Omformuleringen gør 
ændringsforslaget mere klart. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 60
Bilag I, nr. 2

2. De årlige energisparemål fastsættes i 
forhold til basisperioden og udtrykkes i 
absolutte tal i GWh eller tilsvarende ved 

2. De årlige energisparemål fastsættes 
således på grundlag af det gennemsnitlige 
energiforbrug og udtrykkes i absolutte tal i 
GWh eller tilsvarende ved brug af 
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brug af konversionsfaktorerne i bilag II. konversionsfaktorerne i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen er mere klar.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 61
Bilag I, nr. 3

3. Energibesparelser i et bestemt år, der 
skyldes energieffektiviseringstiltag, som er 
iværksat i et tidligere år, dog ikke tidligere 
end 1991, kan tages i betragtning ved 
beregningen af de årlige besparelser. Disse 
energibesparelser skal være målelige og 
kontrollerbare, jf. retningslinjerne i 
direktivets bilag IV.

3. Energibesparelser i et bestemt år, der 
skyldes energieffektiviseringstiltag, som er 
iværksat i et tidligere år, dog ikke tidligere 
end 2000, kan tages i betragtning ved 
beregningen af de årlige besparelser. Disse 
energibesparelser skal være målelige og 
kontrollerbare, jf. retningslinjerne i 
direktivets bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er mere ambitiøst end Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 62
Bilag I, nr. 3

3. Energibesparelser i et bestemt år, der 
skyldes energieffektiviseringstiltag, som er 
iværksat i et tidligere år, dog ikke tidligere 
end 1991, kan tages i betragtning ved 
beregningen af de årlige besparelser. Disse 
energibesparelser skal være målelige og 
kontrollerbare, jf. retningslinjerne i 
direktivets bilag IV.

3. Energibesparelser i et bestemt år, der 
skyldes energieffektiviseringstiltag, som er 
iværksat i et tidligere år, dog ikke tidligere 
end 2000, kan tages i betragtning ved 
beregningen af de årlige besparelser. Disse 
energibesparelser skal være målelige og 
kontrollerbare, jf. retningslinjerne i 
direktivets bilag IV.

Or. en
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Begrundelse

En af svaghederne ved Kommissionens forslag er, at medlemsstaterne kan tage hensyn til 
energibesparelser i forbindelse med initiativer fra tiden før direktivets ikrafttrædelse, og helt 
tilbage til 1991. Dette er i modstrid med nærværende direktivs målsætning om en ny og 
yderligere nedgang i efterspørgslen efter energi. Det anbefales derfor, at der kun tages 
hensyn til foranstaltninger iværksat i 2000 og fremover. Dermed undgås en del administrativt 
arbejde og inddragelse af tvivlsomme metoder, der blev anvendt til beregning af virkningen af 
tidligere foranstaltninger. 

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 63
Bilag III, nr. 1, litra l a (nyt)

la) Foranstaltninger, der fører til 
anvendelse af vedvarende energi fremfor 
fossile brændstoffer.

Or. de

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 64
Bilag III, nr. 1, litra a a (nyt)

aa) Kombineret varme/kraftproduktion med 
et minimum af incitament for at sikre den 
størst mulige termodynamiske udnyttelse af 
energikilder; tilskyndelse til ændring af 
elledningsnettet for at gøre det muligt at 
lede den således producerede elektricitet 
ind i distributionssystemet.

Or. en

Begrundelse

For at kunne øge energieffektiviteten er det vigtigt at udnytte de store temperaturudsving til 
først at producere mekanisk energi og elenergi, hvorefter spildvarmen kan anvendes til andre 
formål. 
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Ændringsforslag af Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 65
Bilag III, nr. 1, litra b a (nyt)

ba) Forbedringer af bygningernes 
ydermure og struktur for at opnå en bedre 
komfort om sommeren med et lavt eller 
intet energiforbrug, for eksempel ved hjælp 
af  teknologier til begrænsning af 
varmestrøm og solstråling (bedre 
varmeisolering af mure, vinduer med 
solfilter og lav udstrålingsfaktor, 
ventilerede tage med beskyttelse mod 
solstråling), teknologier til kobling af 
bygninger med miljøkilder med lave 
temperaturer om sommeren (kontakt til 
jord ved hjælp af  luft- eller 
varmecirkulation, natventilering med dertil 
knyttet større varmemasse).
Forbedringer af bygningers ydermure og 
struktur for at opnå en bedre komfort om 
vinteren (tykkere mure, tag- og 
kælderisolering, vinduesrammer med lav 
gennemtrængelighed, infiltrering og 
udstrålingsfaktor).

Or. en

Begrundelse

Bygninger med intet eller et lavt energiforbrug med samme komfort om sommeren og om 
vinteren bør fremmes.

Ændringsforslag af Claude Turmes

Ændringsforslag 66
Bilag III, nr. 2

2. Tværgående foranstaltninger, der kan 
komme i betragtning

udgår

Målrettede tværgående foranstaltninger 
kan komme i betragtning, hvis energi-
besparelserne kan måles præcist og 
kontrolleres i overensstemmelse med 
retningslinjerne i direktivets bilag IV. Der 
kan være tale om følgende (ikke 
udtømmende):



AM\549606DA.doc 19/19 PE 350.194 v01-00

DA

- regler, skatter osv., der primært sigter 
mod at reducere energiforbruget i 
slutanvendelserne 
- standarder og normer, der primært sigter 
mod at øge produkters og tjenesteydelsers 
energieffektivitet
- kampagner, der fremme energieffektivitet 
og energieffektiviseringstiltag.

Or. en

Begrundelse

Nogle "tværgående foranstaltninger" som f.eks. energiafgifter, regler, standarder og normer, 
kan, hvis de gennemføres konsekvent, have en positiv indvirkning på energiforbruget, 
hvorimod det er vanskeligt - om ikke umuligt eller i det mindste i nogle tilfæld meget dyrt- at 
måle dermed forbundne besparelser. Ved at lade henvisningen til tværgående 
foranstaltninger udgå undgår man overlapninger med de konkrete projekter, der er anført i 
bilag III, punkt1.


