København d. 19. juni 2016

Dansk Mandat på EU’s Energieffektiviseringsdirektiv (EED)
Det Økologiske Råd og WWF har arbejdet intensivt med EU’s såkaldte Vinterpakke, og i
særdeleshed med EED, som er det seneste halve år forhandlet af nationale eksperter i regi af
Ministerrådet (Rådet).
Det Maltesiske formandskab har hastet denne forhandling frem og ønsker, at Rådet skal fastlåse
sin holdning via en såkaldt generel indstilling på Energirådsmødet den 26.juni 2017.
Det Økologiske Råd og WWF anbefaler, at det kommende danske mandat omfatter en afvisning
af vedtagelse af en generel indstilling på energirådsmødet den 26.juni 2017 på baggrund af den
foreliggende teksts indhold, fordi ambitionsniveauet er alt for lavt og ikke kan forventes at skabe
tilstrækkelige reelle energibesparelser. Der vil være behov for betydelige forbedringer på en
række områder før resultatet er acceptabelt.
I skrivende stund er seneste kompromistekst dateret den 9. juni 2017.
Det nuværende forslag for EED er alt for ringe til at blive låst fast
Det Økologiske Råd og WWF vil på det kraftigste råde til, at Danmark ikke accepterer, at Rådets
holdning låses fast på baggrund at indholdet i det præsenterede tekstudkast. Indholdet er på en
række helt afgørende punkter for dårligt til at udgøre Rådets position frem mod den kommende
endelige kompromisforhandling med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Under det
maltesiske formandskab er den samlede resulterende effekt for energieffektivisering af
Kommissionens oprindelige forslag blevet mere og mere udvandet fra version til version. Den
seneste version indeholder nu så mange forringelser, at direktivets resulterende krav i
realiteten ligger betydeligt under den allerede forventede udvikling på energieffektivitet.
Forslaget kan derfor på nuværende tidspunkt kun betegnes som en faktisk udradering af det
nuværende Energieffektivitetsdirektiv, som det efter store anstrengelser og på fornemste vis
lykkedes at forhandle på plads under det danske EU-formandskab i 2012.
Der er ingen hast med fastlåsning af EED med vedtagelse af en generel indstilling
Ministerrådets kommende forhandlingsmandat skal bruges i den såkaldte trilog-forhandling
med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Der er derfor ikke den store hast, da trilogerne
alligevel ikke kan starte op før Europa-Parlamentet har fastlagt sit forhandlingsmandat. Denne
proces forventes først afsluttet tidligst november 2017. Der er således ingen reel processuel
begrundelse for at låse Rådet fast på et alt for ringe udgangspunkt på dette tidlige tidspunkt i
forløbet, hvis der er muligheder for at forbedre resultatet.
Der er tegn på stigende støtte til et ambitiøst EED
Vi ser klare tegn på, at en række lande i stigende grad markerer sig med støtte til et ambitiøst
EED, som middel til en omkostningseffektiv omstilling af EU’s energisystem, og som middel mod
energifattigdom, til styrkelse af forsyningssikkerheden og mindskelse af EU’s import af energi,

som jobskabende element m.v. Dette gælder i særdeleshed Frankrig, som med Præsident
Macron ved roret er blevet klart mere aktiv til fordel for et ambitiøst EED. Hertil kommer at flere
andre lande som Tyskland, Italien, Sverige og Luxembourg også er imod underminering af
direktivets mål og virkemidler.
Der er således meget der tyder på at Danmark kan være med til at skabe et såkaldt blokerende
mindretal af EU-lande, der modsætter sig en vedtagelse af en generel indstilling på baggrund af
et nu ambitionsløst kompromisforslag på energirådsmødet den 26. juni 2017.
Samtidig er der klare indikationer på, at tidligere mere skeptiske lande såsom Holland, Belgien,
Portugal og endda Bulgarien synes at opbløde deres positioner til fordel for et mere ambitiøst
energieffektiviseringsdirektiv.
Der er derfor alt at vinde fra dansk side ved aktivt at modsætte sig, at det foreliggende udkast til
EED vedtages som Rådets generelle holdning på energirådsmødet - så direktivet i stedet kan
henvises til videre forhandlinger under det kommende estiske formandskab.
Smid ikke barnet ud med badevandet - bevar en ambitiøs artikel 7 med stærke
virkemidler
Som det også var tilfældet under dansk formandskab tilbage i 2012 udspiller der sig aktuelt en
farlig dynamik i forhandlingerne, hvor visse medlemslande udelukkende fokuserer på
ambitionen for det overordnede EU EE-mål og ikke på, hvad der faktisk ligger af virkemidler i
direktivet. Artikel 7 indeholder direktivets energispareforpligtelse på 1,5% og udgør rygraden i
virkemidlerne. Det er vigtigt at denne artikel bevares og videreføres uden udvandinger, så den
fortsat har fuld effekt for en stærk energispareindsats.
Regeringen skriver i sin generelle holdning at:
”Regeringen støtter ligeledes op om forslaget om en forlængelse af energispareforpligtelsen med
fortsatte nye, årlige besparelser på 1,5 pct. i slutforbruget frem til 2030, der sikrer, at alle
medlemsstater bidrager til det fælles 2030-mål, men at energispareforpligtelsen indeholder
størst mulig fleksibilitet i forhold til medregning af energibesparelser og virkemidler for
medlemsstaterne.”
Det Økologiske Råd og WWF støtter opbakningen til fastholdelse af 1,5 %, men finder det helt
afgørende, at man ikke ender med et resultat, der måske kan se nogenlunde ok ud på papiret
(fordi %-satsen på 1,5 % er bevaret), men hvor der under betegnelsen ”fleksibilitet” reelt set
gemmer sig et kludetæppe af teoretiske regneøvelser med dobbelttælling, undtagelser og
overførsler uden link til energibesparelser i den virkelige verden. Her er regeringens holdning
ikke tilstrækkelig fokuseret og anvendelig som et dansk forhandlingsmandat.

Det Økologiske Råd og WWF anbefaler således, at det kommende danske mandat
omfatter en afvisning af vedtagelse af en generel indstilling på energirådsmødet den
26.juni 2017 på baggrund af den foreliggende teksts indhold. Denne afvisning begrundes i
et ønske om at fortsætte forhandlingerne med henblik på substantielle forbedringer af
Rådets forhandlingsgrundlag på EE-målet og nedenstående fokusområder for art 7, der
kraftigt udvander direktivet, (samt om muligt ligeledes problematiske forhold vedr.
manglende medregning af transportsektorens aktiviteter).
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Fokusområder med behov for forbedringer
➢ 30 % bindende EE mål i 2030
Der er voksende opbakning til dette mål, som i alle undersøgelser inkl. EU-Kommissionens egen
konsekvensvurdering vurderes som samfundsøkonomisk positivt. Faktisk viser
konsekvensvurderingen, at det samme gælder højere EU EE-mål på fx 40%.
Det er i klar dansk interesse, at det ikke kun er Danmark og en række øvrige dedikerede lande,
der gennemfører energibesparelser som første og mest omkostningseffektive virkemiddel i den
grønne energiomstilling. Alle EU's lande bør af hensyn til klimaindsatsen opfyldelse de fælles
mål og dermed sikre en ensartet konkurrencesituation for gennemførelse af ambitiøse
omkostningseffektive energibesparelser og -effektiviseringer.
De danske industrielle styrkepositioner på levering af både konsulentviden og energieffektive
produkter og systemer vil endvidere kunne øge eksporten ved fastlæggelse af ambitiøse og
bindende krav om energieffektivisering i hele EU fra 2021og frem.
➢ 1,5 % energieffektivisering i artikel 7
Energiselskabernes energispareforpligtelser er grundstenen i EED. 16 lande har indtil nu valgt
denne model for opfyldelsen af kravet om 1,5 % energibesparelser i slutenergiforbruget. De
øvrige lande skal vedtage indsatser, som er lige så effektive.
Hvis EU som helhed skal leve op til sit eget mål om mindst 40 % reduktion af udledning af
drivhusgasser (og en forventet forøgelse af dette mål på baggrund af Paris aftalen), så giver det
ikke mening at reducere kravet på det indsatsområde, som omfatter den mest økonomisk
fornuftige indsats, nemlig at bortskære det store energispild, som sker i slutenergiforbruget i
dag. Besparelsestakten skal fastholdes på 1,5%.
Dog er det som nævnt ovenfor afgørende vigtigt, at man af hensyn til målenes troværdighed og
ønsket om at sikre reelle besparelser generelt, arbejder for, at antallet af såkaldte
”fleksibiliteter” begrænses mest muligt. Ellers er der risiko for, at man står tilbage med et flot tal,
der reelt set bliver udhulet af dobbelttælling, ikke additionelle overførsler og direkte
undtagelser. Danmark bør derfor lægge afgørende vægt på at sikre, at der fastholdes et reelt
indhold i 1,5% forpligtigelsen.
Det gøres ved at arbejde for at fjerne de mange smuthuller og udvandingsmekanismer, som der
ligger i det aktuelle tekstforslag, konkret:
I.

Ingen dobbelttælling af besparelser på over 23 år
Det nuværende energieffektivitets direktiv gælder frem til og med 2020. Denne deadline
betyder, at aktiviteter som gennemføres i perioden 2014 til 2020 kun kan medtælles som
besparelser i denne periode. Der er ingen muligheder for at føre eventuelle tiltag videre
til næste periode.
Med indsættelsen af muligheden for at indregne aktiviteter i perioden 2014 – 2020 med
en levetid over 23 i den følgende periode fra 2021 til 2030 reduceres effekten af de 1,5 %
betydeligt, idet der så bliver behov for langt færre nye besparelsesindsatser.
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Forskellen illustreres i nedenstående graf (viser princip, ikke absolut størrelse af
potentiel overførsel:

Den øverste sekvens er Kommissionens oprindelige forslag, hvor der startes forfra fra
2021 med gennemførelse af nye besparelser.
Den nederste sekvens illustrerer den nye tekst, hvor den røde klump illustrerer de
mange besparelser fra 2014 – 2020, som har en levetid over 23 år. Tilladelse af
medregning af dette vil betyde, at man blot med den samme mængde nye besparelser,
den blå trekant, vil kunne opfylde et langt højere sparemål uden at skulle gøre noget som
helst nyt.
Det er derfor afgørende, at denne mulighed enten fjernes igen, eller kompenseres via
f.eks. et forhøjet sparemål for at sikre, at samme mængde nye og additionelle besparelser
gennemføres fra 2021 til 2030.
Endvidere rejser den nye tilføjelse i Annex 5 om medtælling af vedvarende energi
produceret på bygningen til opfyldelse af Artikel 7 (1) spørgsmål om, hvorvidt VE (som
jo har en teoretisk levetid på over 23 år opsat i perioden 2014 – 2020) også kan
medtælles i perioden 2021 – 2030 og dermed yderligere reducerer behovet for at
gennemføre nye additionelle besparelser.
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II.

Ingen overførsel af EE effekter fra perioden 2014 – 2020 uden kompensation i
målet for 2030
Det nuværende EED, som gælder frem til og med 2020, indeholder som beskrevet heller
ikke mulighed for at overføre overskydende energibesparelser fra perioden 2014 – 2020
til den efterfølgende periode ingen muligheder for at videreføre besparelseseffekten af
indsatsen i perioden 2014 – 20 til den efterfølgende periode frem til 2030.
Det maltesiske kompromisforslag indeholder nu tilladelse til, at en beregnet
overopfyldelse af energisparekravene i 2014 – 2020 kan overføres til den efterfølgende
periode. En meget stor del af denne ”overopfyldelse” består af ”varm luft”, dvs. at de er
begrundet i tilladte og vidt fortolkede regneøvelser med baggrund i de ”fleksibiliter”, der
er i det nuværende direktiv for perioden 2014 – 2020.
Skal denne overførsel accepteres, så skal der yderligere ske opjusteringer steder i det
reviderede EED for at undgå endnu en markant udvanding af såvel det overordnede
2030-mål på 30% og de 1,5% spareforpligtigelse.

III.

Ingen mulighed for medregning af vedvarende energi opsat på bygning eller
matrikel som besparelser i slutenergiforbruget
I det maltesiske kompromisforslag indsættes en ny paragraf i Annex V, som giver
mulighed for, at landene medregner al vedvarende energi, som produceres og forbruges
på matriklen, som om det var en energibesparelse. Herved skabes direkte konkurrence
mellem opsætning af vedvarende energi og gennemførelse af energibesparelser, og det
betyder, at indsatsen for egentlige energibesparelser i slutenergiforbruget vil blive
kraftigt reduceret.
Da denne opsatte vedvarende energi ydermere også medtælles til opfyldelse af målet i
VE-direktivet, er der desuden tale om en klokkeklar dobbelttælling.
Denne mulighed bør fjernes igen, eller alternativt (som et kompromis) flyttes tilbage til
at være en ekstra mulighed til anvendelse under de 25 % af de 1,5% energibesparelser,
som ikke behøver at foretages som reduktion af slutenergiforbruget (fleksibiliteterne).

IV.

Medtæl ikke besparelser for nye bygninger uden justering
I Annex V, paragraf 2, (b) er indsat en sætning, som tillader at medtælle alle besparelser,
som er sket som følge af f.eks. bygningsreglementets krav til både nye og eksisterende
bygninger.
Dette vil være en markant ændring i forhold til tidligere, hvor kun energibesparelser, der
lå ud over bygningsreglementets krav kunne medtælles.
Tidligere var der på sin vis en vis modstrid mellem opfyldelse af energisparekravet og
fastsættelsen af ambitiøse energikrav i de nationale bygningsreglementer. Dette fordi et
skærpet bygningsreglement reducerede muligheden for medtælling af besparelser.
Med ændringen vil denne modstrid forsvinde, hvilket intuitivt er positivt. Men
ændringen vil også medføre en ny dobbelttælling, som medvirker til yderligere
udvanding af kravet om de 1,5 %, som skal kompenseres via øgede krav andetsteds,
hvilket der aktuelt ikke lægges op til.
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➢ Langsigtet målsætning mod 2050 giver forudsigelighed i energispareindsatsen
Danmark bør endvidere i de videre forhandlinger med Europa-Parlamentet arbejde for at få
genindsat Kommissionens oprindelige forslag om at fortsætte denne besparelsestakt på 1,5 %
frem mod 2050, indtil det vurderes at behovet for dette niveau ikke længere er til stede. Hermed
vil der skabes en langsigtet sikkerhed for investeringer i energieffektiviseringer, og at der kan
ske en automatisk videreførsel af energieffektiviseringer med lange levertider til gavn for
billiggørelse af indsatsen.
Regeringen synes ikke at se fordelene i dette, idet man som del af den generelle holdning skriver
at:
Regeringen finder, at en evt. forlængelse af energispareforpligtelsen efter 2030 ikke bør vurderes af
Kommissionen alene, men sker med inddragelse af medlemsstaterne.
Dette kan umiddelbart læses som en fortsættelse af det eksisterende regime, hvor alt er oppe til
forhandlinger for perioden efter 2030.
➢ Andre emner
Energieffektivisering på transportområdet gøres betinget af medtagning af transporten i
beregningen af de 1,5 % årlige besparelser i artikel 7.
Afsluttende vil vi foreslå, at Danmark arbejder for, at anvendelse af den udvidede adgang til at
medtælle energibesparelser i transporten gøres afhængig af, at det pågældende land har
medtaget transportens energiforbrug i beregningen af de 1,5 % energibesparelser i artikel 7. I
den nuværende tekst må medlemslandene medregne besparelserne i transportsektoren også
selv om de har besluttet at undtage transportens energiforbrug for den samlede mængde energi.
Det er ikke ok.
Hvis der ikke rettes op på dette, vil energibesparelsesindsatsen i transportsektoren, hvor
positivt dette end er, betyde at mængden af energibesparelser i slutenergiforbruget i f.eks.
bygninger og erhverv falder. Dette vil ikke være en omkostningseffektiv vej til at nå EU’s
langsigtede klima- og energimålsætninger.
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