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BILAG
1.

I bilag IV og V foretages følgende ændringer:
a)

i bilag IV affattes fodnote 3 således: "(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 2,0. Medlemsstaterne kan
anvende en anden koefficient, hvis de kan begrunde den."

b)

Bilag V affattes således:
"Bilag V

Fælles metoder til og principper for beregning af virkningen af ordninger for
energispareforpligtelser eller andre politiktiltag i henhold til artikel 7, stk. 1 og
2, artikel 7a og 7b og artikel 20, stk. 6:
1.

Metoder til beregningen af energibesparelser med henblik på artikel 7, stk. 1
og 2, artikel 7a og 7b og artikel 20, stk. 6, undtagen når disse besparelser
skyldes beskatningsforanstaltninger.
De forpligtede, deltagende eller bemyndigede parter eller offentlige
gennemførelsesmyndigheder kan benytte en eller flere af følgende metoder til
beregningen af energibesparelser:
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a)

antagne besparelser, med henvisning til resultaterne af tidligere
uafhængigt overvågede energiforbedringer i lignende anlæg. Den
generiske tilgang kaldes "ex-ante".

b)

målte besparelser, hvor besparelserne ved installationen af en
foranstaltning eller pakke af foranstaltninger fastslås ved at registrere den
faktiske reduktion i energiforbruget, hvor der skal tages behørigt hensyn
til faktorer som additionalitet, beboelse, produktionsniveauer og vejret,
der kan påvirke forbruget. Den generiske tilgang kaldes "ex-post".

c)

skalerede besparelser, hvor der anvendes tekniske vurderinger af
besparelser. Denne tilgang kan kun anvendes, hvis det er vanskeligt eller
uforholdsmæssigt dyrt at opnå solide målte data for et specifikt anlæg,
f.eks. ved udskiftningen til en kompressor eller elektrisk motor med en
anden kWh-ydelse end den, som de uafhængige oplysninger om
besparelser er blevet målt for, eller hvis disse vurderinger foretages på
grundlag af nationalt fastsatte metoder og benchmarks af kvalificerede
eller akkrediterede eksperter, der er uafhængige af de forpligtede,
deltagende eller bemyndigede parter, der er involveret.

d)

undersøgte besparelser, hvor forbrugernes reaktion på rådgivning,
oplysningskampagner, mærknings- eller certificeringsordninger eller
intelligent måling fastslås. Denne tilgang må kun anvendes for
besparelser, der skyldes ændringer i forbrugernes adfærd. Den må ikke
anvendes for besparelser, der skyldes fysiske installationer.
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Ved beregningen af energibesparelser ved en energieffektivitetsforanstaltning
med henblik på artikel 7, stk. 1 og 2, artikel 7a og 7b og artikel 20, stk. 6,
anvendes følgende principper:
a)

besparelser skal påviseligt være supplerende til dem, som under alle
omstændigheder ville have fundet sted uden de forpligtede, deltagende
eller bemyndigede parters og/eller gennemførelsesmyndighedernes
aktiviteter. Med henblik på at fastslå, hvilke besparelser der kan
medregnes som supplerende, skal medlemsstaterne fastlægge et
grundscenarie, som beskriver, hvordan energiforbruget ville udvikle sig,
hvis det pågældende politiktiltag ikke gennemføres. Grundscenariet skal
mindst afspejle følgende faktorer: tendenser med hensyn til
energiforbrug, ændringer i forbrugernes adfærd, teknologiske fremskridt
og ændringer som følge af andre foranstaltninger, der gennemføres
nationalt og på EU-niveau

b)

besparelser som følge af gennemførelse af obligatorisk EU-lovgivning
opfattes som besparelser, der under alle omstændigheder ville have
fundet sted uden de forpligtede, deltagende eller bemyndigede parters
og/eller gennemførelsesmyndighedernes aktiviteter, og kan således ikke
medregnes i henhold til artikel 7, stk. 1; dog undtages besparelser i
forbindelse med renovering af eksisterende bygninger, forudsat at det
kriterium for væsentlighed, der er omhandlet i punkt 3, litra h), er opfyldt

c)

der må kun ydes kredit for besparelser, der overstiger følgende:
i)

Unionens præstationsnormer for nye personbilers og nye lette
erhvervskøretøjers emissioner efter gennemførelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 1 og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 2

ii)

Unionens krav vedrørende visse energirelaterede produkters
fjernelse
fra
markedet
efter
gennemførelsen
af
gennemførelsesforanstaltningerne
i
henhold
til
direktiv
2009/125/EF

d)

politikker, der sigter mod at tilskynde til større energieffektivitet i
produkter, udstyr, bygninger og bygningsdele, processer eller markeder
tillades

e)

for politikker, som fremskynder udbredelsen af mere effektive produkter
og køretøjer, kan der foretages fuld medregning, hvis det dokumenteres,
at udbredelsen finder sted inden udløbet af den forventede levetid for
produktet eller køretøjet, eller inden produktet eller køretøjet normalt

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af
præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at
nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af
præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til
nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011,
s. 1).
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ville blive udskiftet; besparelser kan kun medregnes for perioden indtil
udløbet af den gennemsnitlige forventede levetid for det produkt eller
køretøj, som udskiftes

3.
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f)

i
forbindelse
med
fremme
af
udbredelsen
af
energieffektivitetsforanstaltninger skal medlemsstaterne sikre, at
kvalitetsstandarder for produkter, tjenesteydelser og installation af
foranstaltninger opretholdes, eller at de indføres, såfremt sådanne
standarder ikke foreligger

g)

for at tage højde for variationer i klimaforhold mellem regioner kan
medlemsstaterne vælge at justere besparelser til en standardværdi eller
tillade forskellige energibesparelser i overensstemmelse med variationer i
temperatur mellem regioner

h)

beregningen af energibesparelser skal tage hensyn til foranstaltningernes
levetid. Dette kan gøres ved at optælle de besparelser, som hver
individuel foranstaltning vil sikre mellem dens gennemførelsesdato og
henholdsvis den 31. december 2020 eller den 31. december 2030 alt efter
perioden. Alternativt kan medlemsstaterne anvende en anden metode, der
skønnes at opnå mindst samme totale mængde besparelser. Ved
anvendelse af andre metoder skal medlemsstaterne sikre, at den samlede
mængde energibesparelser, der beregnes med disse andre metoder, ikke
overstiger den mængde energibesparelser, der ville have været resultatet
af beregningen, når man optæller de besparelser, som hver individuel
foranstaltning vil sikre mellem dens gennemførelsesdato og den 31.
december 2020 eller den 31. december 2030 alt efter perioden.
Medlemsstaterne skal i deres integrerede nationale energi- og
klimaplaner under forvaltningen af energiunionen i detaljer beskrive,
hvilke andre metoder de har brugt, og hvilke foranstaltninger der er
blevet truffet til at sikre, at de overholder dette bindende beregningskrav.

Medlemsstaterne sikrer, at følgende krav til de politiske foranstaltninger, der er
truffet i henhold til artikel 7b og artikel 20, stk. 6, er opfyldt:
a)

politiktiltag og individuelle foranstaltninger
energibesparelser i slutanvendelsen

b)

hver
deltagende
parts,
bemyndiget
parts
eller
offentlig
gennemførelsesmyndigheds ansvar, alt efter hvad der er relevant,
defineres klart

c)

de energibesparelser, der opnås eller skal opnås, fastlægges på en
gennemsigtig måde

d)

den mængde energibesparelser, der kræves, eller som skal opnås ved
hjælp af politiktiltaget, udtrykkes som enten endeligt energiforbrug eller
primærenergiforbrug ved hjælp af konverteringsfaktorerne i bilag IV

e)

en årlig rapport om de af de bemyndigede, deltagende parters og
gennemførelsesmyndigheders opnåede besparelser fremsendes og gøres
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offentligt tilgængelig sammen med data om den årlige tendens i
energibesparelserne
f)

overvågning af resultaterne og iværksættelse af passende foranstaltninger
foretages, hvis der ikke gøres tilfredsstillende fremskridt

g)

besparelserne fra en individuel foranstaltning kan ikke medregnes af
mere end én part

h)

det dokumenteres, at den deltagende parts, bemyndigede parts eller
offentlige gennemførelsesmyndigheds aktiviteter har medført, at de
angivne besparelser er opnået.

Med hensyn til politiktiltag iværksat i henhold til artikel 7, stk. 2, litra e), kan
medlemsstaterne vælge at bruge den beregningsmetode, der er fastlagt i
direktiv 2010/31/EU, for så vidt som det er i overensstemmelse med kravene i
dette direktivs artikel 7 og dette bilag.
4.

5.

Ved beregningen af energibesparelserne ved beskatningsrelaterede
politiktiltag, der er iværksat i henhold til artikel 7b, anvendes følgende
principper:
a)

der medregnes alene energibesparelser ved beskatningsforanstaltninger,
som overstiger minimumsafgiftssatserne for brændsler i henhold til
Rådets direktiv 2003/96/EF 3 eller Rådets direktiv 2006/112/EF 4

b)

priselasticiteterne
ved
beregningen
af
virkningen
af
beskatningsforanstaltningerne
(for
energi)
skal
repræsentere
efterspørgslens følsomhed i forhold til prisændringer og vurderes på
grundlag af nye og repræsentative officielle datakilder

c)

energibesparelsen fra ledsagende skattepolitiske instrumenter, herunder
skattemæssige incitamenter og indbetalinger til en fond, opføres separat.

Meddelelse om metoder
Medlemsstaterne giver i overensstemmelse med det fremtidige
lovgivningsforslag om forvaltningen af energiunionen Kommissionen
meddelelse om deres foreslåede detaljerede metoder til anvendelse af
ordningerne for energispareforpligtelser og de alternative foranstaltninger, som
er omhandlet i artikel 7a og 7b og artikel 20, stk. 6. Denne meddelelse skal,
medmindre det drejer sig om skatter og afgifter, indeholde oplysninger om:
a)

3
4
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niveauet af energibesparelseskravet eller de besparelser, der forventes
opnået i hele perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2030

Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for
beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51).
Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347
af 11.12.2006, s. 1).
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2.

b)

forpligtede, deltagende eller bemyndigede parter eller offentlige
gennemførelsesmyndigheder

c)

omfattede sektorer

d)

politiktiltag og individuelle foranstaltninger, der er en del af
politiktiltaget, herunder de forventede kumulative besparelser pr. tiltag

e)

varigheden
af
forpligtelsesperioden
energispareforpligtelser

f)

de foranstaltninger, der er en del af politiktiltaget

g)

beregningsmetoderne, herunder hvordan additionalitet og kausalitet er
blevet fastslået, og hvilke metoder og benchmarks der benyttes til
antagne og skalerede besparelser

h)

foranstaltningernes levetid, og hvordan de er beregnet, eller hvad de
bygger på

i)

den anvendte tilgang til håndtering af klimavariationer i medlemsstaten

j)

overvågnings- og kontrolsystemerne for foranstaltninger i henhold til
artikel 7a og 7b, og hvordan disses uafhængighed af de forpligtede,
deltagende eller bemyndigede parter sikres

k)

denne meddelelse skal, når det drejer sig om skatter og afgifter,
indeholde oplysninger om:

for

ordningen

for

i)

omfattede sektorer og skatteydersegment

ii)

offentlig gennemførelsesmyndighed

iii)

besparelser, der forventes opnået

iv)

beskatningsforanstaltningens varighed og

v)

beregningsmetoden, herunder hvilke priselasticiteter der er
anvendt, og hvordan de er blevet fastlagt."

I bilag VII foretages følgende ændringer:
a)

overskriften affattes således:

"Mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger baseret på faktisk forbrug af
gas"
b)

følgende indsættes som bilag VIIa:
"Bilag VIIa

"Mindstekrav til fakturering og forbrugsoplysninger baseret på faktisk forbrug
af varme, køling og varmt vand
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1.

Fakturering baseret på faktisk forbrug
For at give slutbrugerne mulighed for at styre deres eget energiforbrug skal
faktureringen finde sted mindst en gang årligt på grundlag af det faktiske
forbrug.

2.

Mindstehyppigheden af fakturerings- og forbrugsoplysninger
Såfremt der er installeret fjernaflæselige målere eller fordelingsmålere, skal
der, når der anmodes derom, eller slutkunderne har valgt at modtage
elektroniske fakturaer, fra den [Please insert here ….the entry into force] stilles
fakturerings- eller forbrugsoplysninger til rådighed mindst hvert kvartal, og
ellers skal dette ske to gange årligt.
Fra den 1. januar 2022 skal fakturerings- eller forbrugsoplysninger stilles til
rådighed mindst hver måned, hvis fjernaflæselige målere eller fordelingsmålere
er blevet installeret. Opvarmning og køling kan undtages fra dette krav uden
for sæsonen for opvarmning/køling.

3.

Mindstekrav til oplysningerne i fakturaen baseret på faktisk forbrug
Medlemsstaterne sørger for, at slutbrugerne får klare og letforståelige
oplysninger om følgende forhold i eller sammen med deres fakturaer:
a)

faktiske aktuelle priser og faktisk energiforbrug

b)

oplysninger om brændselssammensætningen, herunder for slutbrugere,
der forsynes via fjernvarme eller fjernkøling

c)

sammenligning af slutkundernes aktuelle energiforbrug med forbruget i
samme periode året før, i en grafisk fremstilling, klimakorrigeret for
opvarmning og køling

d)

kontaktoplysninger om slutkundeorganisationer, energimyndigheder eller
lignende organer, herunder websteder, hvorfra der kan hentes
oplysninger om, hvilke foranstaltninger til forbedring af
energieffektiviteten der tilbydes, sammenlignende slutbrugerprofiler og
objektive tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr.

Endvidere sørger medlemsstaterne for, at slutbrugerne får klare og
letforståelige oplysninger om sammenligninger med en normeret,
gennemsnitlig slutbruger eller referenceslutbruger i samme brugerkategori – i,
sammen med eller som henvisninger i deres fakturaer."
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