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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren anser dette forslag til direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne og om 
energitjenester for at være et meget vigtigt bidrag til at bekæmpe klimaforandringer og øge 
energieffektiviteten i slutanvendelserne, hvilket der er stort behov for. I dette forslag tages der 
imidlertid ikke højde for de tidlige foranstaltninger, der allerede er blevet iværksat, og det 
giver ikke medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet til at nå de foreslåede mål. Det er 
nødvendigt at skabe et nyt marked for energitjenester og gøre energieffektivitet til en 
integreret del af det indre marked, men de foreslåede metoder skaber blot frustration hos 
markedsaktørerne.  

Det foreslåede generelle årlige sparemål på 1 % og det årlige sparemål for den offentlige 
sektor på 1,5 % kan være fornuftige mål for EU som helhed. Hvis disse mål dog anvendes på 
en ensartet måde for hver enkelt sektor og medlemsstat, opnås der ikke bæredygtige resultater. 
Kommissionen har identificeret et betydeligt antal omkostningseffektive 
spareforanstaltninger. Ordføreren har derfor foreslået et årligt mål på 5 % for potentialet af 
omkostningseffektive spareforanstaltninger for at påføre alle sektorer og medlemsstater en 
ligeligt fordelt byrde, selv om der slet ikke bør være tale om en byrde, sålænge 
omkostningseffektiv defineres som "foranstaltninger, hvis omkostninger ikke overstiger 
fordelene". 

For at skabe tilstrækkeligt potentiale for sådanne tjenester i den indledende fase kan det i 
teorien blive besluttet at indføre gratis energisyn, men det ville være en overtrædelse af 
fællesskabsretten at dække omkostningerne over energitarifferne. Det er nødvendigt at 
beskytte de forbrugere, der ikke drager fordel af sådanne energisyn, og deres interesser. 
Medlemsstaterne bør derfor tilskyndes til at iværksætte andre tiltag for at skabe en 
efterspørgsel efter sådanne energisyn. 

Ordføreren har fremsat nogle få ændringsforslag til spørgsmålet om energi inden for 
transportsektoren. Virksomhederne i denne sektor bør forpligtes til at medtage oplysninger 
om energibesparelser og økologi i det forretningsmateriale, som de benytter sig af. 

Ud fra et økologisk synspunkt kan der også opnås meget vigtige resultater gennem omstilling 
af energi og energiforbrugende udstyr. Ordføreren har derfor fremsat et ændringsforslag for at 
behandle dette spørgsmål særskilt. 

Henvisningen til "udstyrsinstallatører" er ikke aktuel. De har udvidet deres arbejdsområde, 
således at de ud over at udføre installationer også beskæftiger sig med vedligeholdelse, 
inspektion, energisyn og certificering. 

Selv om ordføreren erkender, at dette spørgsmål er af overordentlig stor betydning, anbefaler 
hun stadig Kommissionen at trække sit forslag tilbage, medmindre der fastsættes mere 
fleksible mål og tages mere højde for tidlige foranstaltninger, som medlemsstaterne allerede 
har iværksat på området for energieffektivitet i slutanvendelserne. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning: 

 

Kommissionens forslag1 

 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
Betragtning 11 

(11) Energidistributionsselskaber og 
energileverandører i detailleddet kan 
effektivisere energiudnyttelsen i Det 
Europæiske Fællesskab, hvis der 
markedsføres energitjenester, som 
indbefatter effektiv udnyttelse i 
slutanvendelser med ydelser som termisk 
komfort, varmt brugsvand, køling, belysning 
og mekanisk drivkraft. På den måde bliver 
profitmaksimering for disse selskaber mere 
et spørgsmål om at sælge energitjenester til 
så mange kunder som muligt end om at 
sælge mest mulig energi til hver kunde. 

(11) Energidistributionsselskaber og 
energileverandører i detailleddet kan 
effektivisere energiudnyttelsen i Det 
Europæiske Fællesskab, hvis der 
markedsføres energitjenester, som 
indbefatter effektiv udnyttelse i 
slutanvendelser med ydelser som termisk 
komfort, varmt brugsvand, køling, belysning 
og mekanisk drivkraft. På den måde bliver 
profitmaksimering for disse selskaber mere 
et spørgsmål om at sælge energitjenester til 
så mange kunder som muligt end om at 
sælge mest mulig energi til hver kunde. For 
at sikre fælles spilleregler for alle 
leverandører af energitjenester bør 
krydssubsidiering mellem 
energileverandørernes og 
detailforhandlernes forskellige aktiviteter 
være strengt forbudt. De nationale 
reguleringsmyndigheder bør bestræbe sig 
på at undgå enhver form for 
konkurrenceforvridning på dette område. 

 

 

 
 

Ændringsforslag 2 
                                                 
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Artikel 2, stk. 2 

2. Medlemsstaterne kan udelukke små 
distributører eller energileverandører i 
detailleddet fra direktivets 
anvendelsesområde. 

2. Medlemsstaterne kan eventuelt fastsætte 
bestemmelser for en delvist frivillig 
fravalgsordning for små distributører eller 
energileverandører i detailleddet, hvad 
angår direktivets anvendelsesområde. 

 

Begrundelse 

Små virksomheder bør kunne benytte sig af en fravalgsordning, men i så fald være omfattet af 
definitionen "slutkunde", jf. ændringsforslaget til artikel 3, litra f. 
 

Ændringsforslag 3 
Artikel 3, litra f 

f) slutkunde: Slutbrugerkunde i 
husholdningssektoren, landbruget, handlen, 
det offentlige, industrien (undtagen anlæg, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF1, og industrianlæg, der er opført 
i bilag I til direktiv 1996/61/EF2) eller 
transportsektoren (undtagen transportmidler 
inden for luft- og søfart). 

f) slutkunde: Slutbrugerkunde i 
husholdningssektoren, landbruget, handlen, 
det offentlige, industrien (undtagen anlæg, 
der er opført i bilag I til direktiv 
2003/87/EF3, og industrianlæg, der er opført 
i bilag I til direktiv 1996/61/EF4) eller 
transportsektoren (undtagen transportmidler 
inden for luft- og søfart). Små distributører 
eller energileverandører i detailleddet, som 
gør brug af fravalgsordningen, er omfattet 
af denne definition, jf. artikel 2, stk. 2. 

 

Begrundelse 

Der bør ikke være nogen distributører, der overhovedet ikke er omfattet af dette direktiv. De 
bør enten betragtes som slutkunder eller som distributører. 
 

Ændringsforslag 4 
Artikel 3, litra a a (nyt) 

 aa) "Netbunden energi": gas og 

                                                 
1 EFT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46. 
2 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26-40. 
3 EFT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46. 
4 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26-40. 
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elektricitet, der er omfattet af direktiv 
2003/55/EF og 2003/54/EF. 

 

Begrundelse 

Skaber klarhed. Kravene til netbunden energi bør gælde for gas og elektricitet på det indre 
marked og ikke for eksempelvis fjernvarme og køling. 
 

Ændringsforslag 5 
Artikel 3, litra o a (nyt) 

 oa) "Offentlig sektor": organer med 
statsmyndighed, nationale, regionale eller 
lokale offentlige myndigheder, der 
beskæftiger sig med public service-
virksomhed, eller andre organer og 
tjenester, der delvist eller i fuldt omfang 
finansieres med offentlige midler. 
Virksomheder, der opererer på 
markedsvilkår, og som er underlagt privat- 
eller handelsret, er ikke omfattet af denne 
definition. 

 

Begrundelse 

Definitionen af offentlig sektor varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 
 

Ændringsforslag 6 
Artikel 3, litra o b (nyt) 

 ob) "Omkostningseffektive 
foranstaltninger": foranstaltninger, hvis 
omkostninger ikke overstiger fordelene 
inden for et fastsat tidsrum. I de tilfælde, 
hvor sociale omkostninger medtages, bør 
omkostningseffektiviteten vurderes i 
forhold til sociale fordele. 
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Begrundelse 

Skaber klarhed. 
 

Ændringsforslag 7 
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 5 % af 
de omkostningseffektive foranstaltninger. 
Disse skal præciseres nærmere på 
medlemsstatsniveau af den pågældende 
medlemsstat og af Kommissionen. 

 

Begrundelse 

Ved at anvende målet med 5 % af de omkostningseffektive foranstaltninger behandles alle 
medlemsstater og sektorer ens, mens 1 %-besparelser af den distribuerede energi er 
problematisk for sektorer eller virksomheder, som allerede har brugt størstedelen af de 
potentielle besparelser. Kommissionen har identificeret et betydeligt antal 
omkostningseffektive besparelsesforanstaltninger, som skaber tilstrækkelige besparelser til at 
nå EU's Kyoto-mål. Derfor ville det være en bæredygtig løsning at identificere dette 
potentiale på medlemsstatsniveau og hvert år anvende 5 % heraf. 
 

Ændringsforslag 8 
Artikel 4, stk. 7 

7. Når Kommissionen første gang har haft 
målet oppe til fornyet overvejelse og aflagt 
rapport herom, vil den undersøge, om der 
bør forelægges et direktivforslag om 
yderligere udvikling af den markedsbaserede 
strategi for energieffektivisering ved hjælp 
af "hvide attester". 

7. Når Kommissionen første gang har haft 
målet oppe til fornyet overvejelse og aflagt 
rapport herom, vil den undersøge, om der 
bør forelægges et direktivforslag om 
yderligere udvikling af den markedsbaserede 
strategi for energieffektivisering ved hjælp 
af "hvide attester" og ved at skabe en fælles 
valuta for kulstoføkonomien, hvor det 
bliver muligt at handle med forskellige 
attester og kvoter. 



 

PE 349.917 v01-00  8/19 PA\546281DA.doc 

DA 

 

Begrundelse 

De mange forskellige attester, kreditter og kvoter, der findes, skaber forståelsesproblemer og 
sinker oprettelsen af en reel kuldioxidøkonomi, der ville være en forudsætning for at kunne 
bekæmpe klimaforandringerne. 
 

Ændringsforslag 9 
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.  

udgår 

 

Begrundelse 

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 2. 
 

Ændringsforslag 10 
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 artikel 4, stk. 2, 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: 



 

PA\546281DA.doc 9/19 PE 349.917 v01-00  

 DA 

 

Begrundelse 

Skaber klarhed og tilføjer en kategori for tilvejebringelse af tjenester med lave 
livscyklusomkostninger. 
 

Ændringsforslag 11 
Artikel 5, stk. 4, litra b 

b) krav om indkøb af udstyr og køretøjer 
blandt energieffektive produkter inden for 
hver kategori af udstyr og køretøjer, idet der 
i givet fald benyttes analyser af minimerede 
livscyklusomkostninger eller tilsvarende 
metoder til at sikre 
omkostningseffektiviteten 

b) krav om indkøb af produkter med lavt 
strømforbrug i standby, i de tilfælde hvor 
der ikke er tjenester til rådighed, og andet 
udstyr og køretøjer blandt energieffektive 
produkter inden for hver kategori af udstyr 
og køretøjer, idet der i givet fald benyttes 
analyser af minimerede 
livscyklusomkostninger eller tilsvarende 
metoder til at sikre 
omkostningseffektiviteten 

 

 

 
 

Ændringsforslag 12 
Artikel 5, stk. 4, litra c 

c) krav om indkøb af produkter med lavere 
strømforbrug i standby, idet der i givet fald 
benyttes analyser af minimerede 
livscyklusomkostninger eller tilsvarende 
metoder til at sikre 
omkostningseffektiviteten. 

c) krav om tilvejebringelse af tjenester, idet 
der i givet fald benyttes analyser af 
minimerede livscyklusomkostninger eller 
tilsvarende metoder til at sikre 
omkostningseffektiviteten. 

 

 

 
 

Ændringsforslag 13 
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Artikel 6, indledning 

Medlemsstaterne fjerner barrierer for 
efterspørgslen efter energitjenester og sikrer, 
at energidistributører og/eller 
energileverandører i detailleddet, som sælger 
elektricitet, gas, fjernvarme og/eller 
fyringsolie: 

Medlemsstaterne fjerner barrierer for 
efterspørgslen efter energitjenester og sikrer, 
at energidistributører og/eller 
energileverandører i detailleddet, som sælger 
elektricitet, gas, fjernvarme og/eller 
fyringsolie og andre virksomheder, der 
sælger energi, jf. definitionen heraf i 
artikel 3, litra. a: 

 

Begrundelse 

Alle energiformer bør medtages, jf. definitionen i artikel 3, litra a). 
 

Ændringsforslag 14 
Artikel 6, litra a 

a) tilbyder og aktivt fremmer energitjenester 
som en integrerende del af distributionen 
og/eller salget af energi til kunderne, enten 
direkte eller gennem andre 
energitjenesteleverandører. De yder deres 
kunder gratis energisyn, så længe 5% af 
dem ikke er omfattet af energitjenester. 

a) tilbyder og aktivt fremmer energitjenester 
som en integrerende del af distributionen 
og/eller salget af energi til kunderne, enten 
direkte eller gennem andre 
energitjenesteleverandører.  

 

Begrundelse 

Anden del af litra a) bortfalder, da den ville udgøre et brud på fællesskabsretten. 
 

Ændringsforslag 15 
Artikel 6, litra b a (nyt) 

 ba) afstå fra enhver form for aktiviteter, der 
eventuelt hindrer fri prisdannelse på energi 
på bekostning af de energieffektive former 
for elektricitet, navnlig på mindre travle 
tidspunkter, og sikre, at transmissions- og 
distributionstarifferne ikke fører til 
forskelsbehandling, at de afspejler 
omkostningerne, og at de er stabilt 
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struktureret. 

 

Begrundelse 

Formålet med dette nye litra i forlængelse af litra b) er at undgå situationer, hvor de mindst 
økologiske former for el-energi anvendes i unødvendigt omfang for at opnå såkaldte "wind 
fall"-fordele. Dette bør forbydes såvel af forbrugermæssige som økologiske årsager. 
 

Ændringsforslag 16 
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 om muligt 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. 

 

Ændringsforslag 17 
Artikel 10, litra b 

b) distributionsselskabernes udgifter til 
investeringer i slutanvendelserne i 
relevante tilfælde kan dækkes over 
distributionstaksterne under behørig 
hensyntagen til nødvendigheden af at sikre 
lige konkurrence og lige vilkår for andre 
leverandører af energitjenester. 
Omkostningsdækning kan tillades for 
omkostninger, der opstår ved opfyldelse af 
forpligtelser til at yde energitjenester i 
henhold til artikel 6, litra a, hvis den 
ansvarlige myndighed anser 

udgår 
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omkostningerne for rimelige og 
konkurrencebaserede. 

 

Begrundelse 

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 6, litra a. Artikel 10, litra b, overtræder 
gældende fællesskabsret. 
 

Ændringsforslag 18 
Artikel 12 

Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
uafhængige energisynsordninger, som har 
høj kvalitet og er tilrettelagt således, at de 
identificerer potentielle 
energispareforanstaltninger og 
energitjenestebehov samt forbereder disses 
gennemførelse. Energisyn skal også kunne 
udføres for mindre boliger og 
forretningsejendomme samt små og 
mellemstore virksomheder i industrien og 
for foretagender med forholdsvis høje 
transaktionsomkostninger. 

Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
uafhængige energisynsordninger, som har 
høj kvalitet og er tilrettelagt således, at de 
identificerer potentielle 
energispareforanstaltninger og 
energitjenestebehov samt forbereder disses 
gennemførelse. Energisyn skal også kunne 
udføres for mindre boliger og 
forretningsejendomme samt små og 
mellemstore virksomheder i industrien og 
for foretagender med forholdsvis høje 
transaktionsomkostninger. Energirevisions- 
og energistyringsordningen (E2MAS) 
implementeres i givet fald. 

 

Begrundelse 

Der bør implementeres et skræddersyet værktøj til vurdering og optimering af små industri- 
og forretningskunders energiforbrug for at tilvejebringe en harmoniseret metode på EU-plan. 
 

Ændringsforslag 19 
Artikel 12 a (ny) 

 Artikel 12 a 
 Bestemmelser for transportsektoren 

 Artikel 6 til 9, 11 og 12, med de nødvendige 
ændringer,  gælder  for transportsektoren. 

 Medlemsstaterne skal navnlig sikre, at alle 
raffinaderier, distributører af brændstof 
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og/eller forsyningsselskaber i detailleddet: 
 - afstår fra at anvende 

forretningsmateriale, der eventuelt kan 
hindre energibesparelser, og 

 - medtager de oplysninger, der henvises til i 
artikel 13, stk. 3, litra d) og e), i alt deres 
forretningsmateriale. 

 

Begrundelse 

I kommissionsforslaget behandles transportsektoren ikke i tilstrækkeligt omfang, selv om det 
er den stærkest voksende kilde til drivhusgasemissioner. 
 

Ændringsforslag 20 
Artikel 12 b (ny) 

 Artikel 12 b 

 Omstilling af energi og energiforbrugende 
udstyr 

 Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv vurderer Kommissionen, i hvilket 
omfang der er opnået energieffektivitet og 
denne kan øges yderligere gennem 
omstilling af energi og installationer, f.eks. 
omstilling til fjernvarme i stedet for 
særskilte kedler eller omstilling til 
vedvarende energi som erstatning for 
fossile energikilder. 

 Vurderingen skal anvendes som et 
supplerende værktøj for medlemsstaterne til 
at behandle et større besparelsespotentiale 
og større økologiske fordele med henblik på 
at nå deres energibesparelsesmål. 

 

Begrundelse 

Omstilling af energi og energiforbrugende udstyr besidder et potentiale for enorme 
energibesparelser. Denne vurdering bidrager til, at medlemsstaterne på EU-plan også kan 
overføre effektivitetsforanstaltninger til dette område for fuldt ud at udnytte potentialet. 
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Ændringsforslag 21 
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, såfremt de er 
omkostningseffektive, som nøjagtigt oplyser 
kundens faktiske energiforbrug og, hvad 
angår el-forbruget, forbrugstidspunktet. 

 

Begrundelse 

Kræver yderligere forklaring, jf. begrundelsen for ændringsforslag 4 til artikel 3 om 
definitionen af "netbunden energi". 
 

Ændringsforslag 22 
Artikel 13, stk. 3, indledning 

3. Medlemsstaterne sørger for: 3. Medlemsstaterne sørger for: 

at alle energidistributører og/eller 
-detailforhandlere oplyser deres kunder om 
følgende forhold i eller sammen med 
regninger, kontrakter, transaktioner, 
kvitteringer fra distributionsstationer og 
reklamemateriale: 

at alle energidistributører og/eller 
-detailforhandlere klart og forståeligt 
oplyser deres kunder om følgende forhold i 
eller sammen med regninger, kontrakter, 
transaktioner, kvitteringer fra 
distributionsstationer, bankopgørelser og 
reklamemateriale: 

 

 

 
 

Ændringsforslag 23 
Artikel 13, stk. 3, litra b 

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

b) i givet fald sammenligning af 
forbrugerens aktuelle energiforbrug med 
forbruget i den foregående periode og/eller 
samme periode året før i diagramform og om 
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diagramform nødvendigt korrigering for graddage. 

 

Begrundelse 

Det kan være nødvendigt at tage højde for vejrforhold. Det er undertiden mere 
hensigtsmæssigt at sammenligne med foregående perioder, mens det foregående år kan synes 
at ligge for langt tilbage til, at man kan huske vejrforandringer. 
 

Ændringsforslag 24 
Artikel 13, stk. 3, litra c 

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

c) sammenligning med en gennemsnitlig 
normalforbruger eller referenceforbruger af 
energi i samme kategori og med en 
gennemsnitlig normal- eller 
referenceforbruger af energi fra den 
økologisk mest effektive 
erstatningskategori. 

 

Begrundelse 

Skal give forbrugerne oplysninger om den bedste alternative kategori. 
 

Ændringsforslag 25 
Artikel 13, stk. 3, litra d 

d) miljøpåvirkningen af den energi, der er 
distribueret eller solgt til forbrug, f.eks. 
CO2-udledning 

d) miljøpåvirkningen af den energi, der er 
distribueret eller solgt til forbrug, f.eks. 
CO2-udledning, sammenlignet med et mål 
pr. indbygger. Sådanne oplysninger bør 
særskilt beskrive virkningen på 
forbrugerens valg (f.eks. besparelser) og 
virkningen på distributørens valg (f.eks. 
valg af andet brændstof). 

 

Begrundelse 

Skal tilvejebringe sammenlignelige oplysninger om individuelle CO2-forøgelser i forhold til 
det fastsatte mål pr. indbygger. Det kan eventuelt være nødvendigt at se særskilt på 
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forbrugerens og distributørernes valg. 
 

Ændringsforslag 26 
Artikel 13, stk. 3, litra e 

e) oplysning om kontaktpunkter, herunder 
websteder, hvor der kan hentes oplysninger 
om energitjenester, 
energieffektiviseringsprogrammer og andre 
energieffektiviseringstiltag, samt tekniske 
specifikationer for energiforbrugende udstyr. 

e) oplysning om kontaktpunkter, herunder 
websteder, hvor der kan hentes oplysninger 
om energitjenester, 
energieffektiviseringsprogrammer og andre 
energieffektiviseringstiltag, 
sammenlignelige slutbrugerprofiler samt 
tekniske specifikationer for 
energiforbrugende udstyr, herunder 
eventuelt faktor 4-udstyr, der er til rådighed 
på markedet. 

 

Begrundelse 

"Faktor 4" betyder nye teknologier, der for øjeblikket lanceres på markedet, og som medfører 
energibesparelser med forbedret præstation og effektivitet og med lavere energiforbrug. 
 

Ændringsforslag 27 
Artikel 13, stk. 3 a (nyt) 

 3a. I overensstemmelse med denne artikel 
indsamler og behandler medlemsstaterne 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 6, litra c), og andre nødvendige 
oplysninger og stiller disse gratis til 
rådighed for alle energidistributører, 
detailforhandlere og/eller andre 
energitjenesteleverandører. 

 

Ændringsforslag 28 
Artikel 14, stk. 3 a (nyt) 

 3a. Senest to år efter vedtagelsen af dette 
direktiv offentliggør Kommissionen en cost-
benefit-konsekvensanalyse, hvori forholdet 
mellem EU-standarder, bestemmelser, 
politikker og foranstaltninger om effektiv 
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slutanvendelse af energi undersøges. 

 

Ændringsforslag 29 
Bilag III, nr. 1, litra d 

d) Belysning (f.eks. nye effektive pærer og 
ballaster, digitale styresystemer). 

d) Belysning (f.eks. nye effektive pærer og 
ballaster, digitale styresystemer, brug af 
detektorer, der registrerer bevægelse, som 
erstatning for konstant belysning i 
forretningslokaler). 

 

Ændringsforslag 30 
Bilag III, nr. 1, litra g 

g) Produktfremstillingsprocesser (f.eks. 
mere effektiv udnyttelse af trykluft, 
kondensat, afbrydere og ventiler, brug af 
automatiske og integrerede systemer, 
effektive standbyfunktioner). 

g) Produktfremstillingsprocesser (f.eks. 
mere effektiv udnyttelse af trykluft, 
kondensat, afbrydere og ventiler, brug af 
automatiske og integrerede systemer, 
effektive standbyfunktioner). 
Livscyklustænkning og oplysninger om 
produktfremstilling i produktionskæder og 
underleverancer, især for SMV'er. 

 

Ændringsforslag 31 
Bilag III, nr. 1, litra K, led 6 a (nyt) 

 - politikker og foranstaltninger til fremme 
af brugen af offentlig transport. 

 

Ændringsforslag 32 
Bilag III, nr. 1, litra l, led 4 a (nyt) 

 - intelligente vejbetalingssystemer for privat 
transport, der bygger på internalisering af 
eksterne omkostninger og derved fører til 
optimeret vejudnyttelse. 
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Ændringsforslag 33 
Bilag III, nr. 2, led 3 a (nyt) 

 - effektivitetsforanstaltninger inden for 
offentlig forvaltning og tjeneste, der direkte 
forbedrer energieffektiviteten, samt 
foranstaltninger som f.eks. IT-
applikationer på området e-governance, der 
indirekte reducerer energiforbruget. 
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PROCEDURE 

Titel ## 
Referencer ######◄##► ## ◄##►(##) 
Korresponderende udvalg ## 
Udvidet samarbejde ## 
Rådgivende ordfører ◄##► 
 Dato for valg ## 
Resultat af den endelige afstemning for : ## 
 imod : ## 
 hverken/eller : ## 
Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2 

## 
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