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 ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 647/2000/EB 2001/EES/51/21 

frá 28. febrúar 2000 

um samþykkt áætlunar til margra ára um að bæta orkunýtni (SAVE-áætlunin) (*)  
(1998 til 2002)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (1), 
 
með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3) á grundvelli sameiginlegs texta sátta-
nefndarinnar frá 9. desember 1999, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1)  Í 174. gr. í sáttmálanum er kveðið á um að eitt af 

markmiðum aðgerða bandalagsins sé að tryggja að 
auðlindir náttúrunnar séu nýttar af varúð og skynsemi. 

 
2) Á fundi sínum 29. október 1990 greindi ráðið frá því 

markmiði sínu að halda samanlagðri losun CO2 í 
bandalaginu öllu í horfinu þannig að árið 2000 verði 
hún komin niður í það sem hún var 1990. 

 
3) Í Kyoto-bókuninni við rammasamning Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar er kveðið á um fleiri 
skuldbindingar bandalagsins og aðildarríkja þess um 
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

 
4) Frekari aðgerða er þörf til að draga verulega úr losun 

CO2 í bandalaginu, einkum vegna þess að miðað við 
eðlilegan hagvöxt er gert ráð fyrir að losun CO2 sem 
rakin er til orkunotkunar aukist um því sem næst 3% 
milli áranna 1995 og 2000. Frekari ráðstafanir eru því 
óhjákvæmilegar. 

 
 
 

 

 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 79, 30.3.2000, bls. 6, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2000 frá  
27. október 2000 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um 
samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins. Sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 2, 11.1.2001, bls. 22. 

(1) Stjtíð. EB C 214, 10.7.1998, bls. 44. 
(2) Stjtíð. EB C 315, 13.10.1998, bls. 1. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 11. mars 1999 (Stjtíð. EB C 175, 21.6.1999, bls. 

269); sameiginleg afstaða ráðsins frá 28. júní 1999 (Stjtíð. EB C 
232,13.8.1999, bls. 20) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 6. október 1999 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun ráðsins frá 
24. janúar 2000 og ákvörðun Evrópuþingsins frá 3. febrúar 2000. 

 

5) Með ákvörðun ráðsins 93/389/EBE (4) voru settar 
reglur um eftirlit með losun CO2 og annarra gróður-
húsalofttegunda í bandalaginu. 

 
6) Í orðsendingu sinni 8. febrúar 1990 um orku og um-

hverfi lagði framkvæmdastjórnin áherslu á orkunýtni 
sem undirstöðu frekari aðgerða til að draga úr 
neikvæðum áhrifum orku á umhverfið. Í orðsendingu 
sinni 29. apríl 1998 um �Orkunýtni í Evrópubandalag-
inu � leiðin til skipulags skynsamlegrar orkunotkunar� 
undirstrikaði framkvæmdastjórnin efnahagsmöguleika 
með tilliti til orkunýtni í því skyni að beina athyglinni 
aftur að því að ýta undir orkunýtni. 

 
7) Brýn þörf er á meira aðhaldi í orkumálum, umfram allt 

að gert sé kleift að nýta þá miklu möguleika sem eru á 
því að draga úr orkukræfni, til þess að stuðla að 
verndun umhverfisins, öruggum orkugjöfum og sjálf-
bærri þróun. 

 
8) Í grænbókinni frá 11. janúar 1995 og hvítbókinni frá 

13. desember 1995 lagði framkvæmdastjórnin fyrir 
Evrópuþingið og ráðið álit sitt á orkustefnu fram-
tíðarinnar í bandalaginu og á því hvaða hlutverki 
ráðstafanir um  orkusparnað og orkunýtni ættu að 
gegna. 

 
9) Í 158. gr. sáttmálans er kveðið á um að bandalagið 

skuli móta og framfylgja þeirri stefnu sinni að efla 
efnahagslega og félagslega samheldni innan banda-
lagsins og að það skuli sérstaklega jafna mun á milli 
svæða þar sem þróun er á mismunandi stigi og bæta 
ástandið á þeim svæðum sem verst eru sett. Þessar 
aðgerðir taka meðal annars til orkugeirans. 

 
10) Með ákvörðun 91/565/EBE (5) og ákvörðun 

96/737/EB (6) samþykkti ráðið orkunýtniáætlun banda-
lagsins (SAVE-áætlunina) sem miðar að því að styrkja 
grunnvirki orkunýtingar í bandalaginu. 

 
11) SAVE-áætlunin er mikilvægt og nauðsynlegt tæki til 

að stuðla að meiri orkunýtni. 
 
12) Því ber að skapa skilyrði fyrir séráætlun um að hvetja 

til skynsemi og sparsemi í notkun orkugjafa innan 
rammaáætlunar til margra ára í orkugeiranum (1998 til 
2002), sem ráðið samþykkti með ákvörðun 
1999/21/EB, KBE (7). Þessi áætlun kemur í stað sam-
svarandi gernings sem nú er í gildi. 

 

 

(4) Stjtíð. EB L 167, 9.7.1993, bls. 31. 
(5) Stjtíð. EB L 307, 8.11.1991, bls. 34. 
(6) Stjtíð. EB L 335, 24.12.1996, bls. 50. 
(7) Stjtíð. EB L 7, 13.1.1999, bls. 16. 



Nr. 51/146  11.10.2001EES-viðbætir Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

13) Bandalagið hefur viðurkennt að SAVE-áætlunin er 
mikilvægur liður í þeirri stefnu bandalagsins að draga 
úr losun CO2. Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar 
8. maí 1991 um orkuáætlunarstarfsemi Evrópubanda-
lagsins á svæðisbundnum vettvangi, í niðurstöðum 
ráðsins um þessa orðsendingu og í ályktun 
Evrópuþingsins 16. júlí 1993 (1) var því lýst yfir að 
halda bæri starfseminni áfram, auka hana og nýta til að 
styðja við skipulag bandalagsins á sviði orkumála. 
Þessa svæðisbundnu starfsemi skal nú taka upp að 
fullu. 

14) Með framkvæmd ákvörðunar Evrópuþingsins og 
ráðsins nr. 182/1999/EB frá 22. desember 1998 um 
fimmtu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubanda-
lagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilrauna-
verkefna (1998 til 2002)  (2) leggur ráðið í ákvörðun 
sinni 1999/170/EB frá 25. janúar 1999 um að sam-
þykkja séráætlun á sviði rannsókna, tækniþróunar og 
tilraunaverkefna á sviði orku, umhverfis og sjálfbærrar 
þróunar (1998 til 2002) (3) sérstaka áherslu á tækni á 
sviði orkunýtni og endurnýjanlegrar orku. SAVE-
áætlunin er gerningur sem kemur til fyllingar þeirri 
áætlun. 

15) Markmiðið með SAVE-áætluninni er að bæta 
orkukræfni, að því er neytendur varðar, um einn 
hundraðshluta á ári fram yfir það sem annars hefði 
náðst. 

16) Á fundi sínum 15. og 16. desember 1994 lýsti ráðið 
því yfir að markmiðinu um að halda losun CO2 í 
horfinu yrði einungis náð með samræmdum 
ráðstöfunum um bætta orkunýtni og skynsamlegri 
notkun á orku, sem byggist á framboði og eftirspurn á 
öllum stigum orkuframleiðslu, orkuumbreytingar, 
orkuflutnings og orkunotkunar svo og á nýtingu endur-
nýjanlegrar orku, og að staðbundnar orkustýringar-
áætlanir væru meðal þessara ráðstafana. 

17) Í ályktun sinni frá 10. október 1999 um grænbók 
framkvæmdastjórnarinnar um stefnuna í orku-
málum (4) kallaði Evrópuþingið eftir setningu 
markmiða og sameiginlegri áætlun um orkunýtni og 
orkusparnað, sem væru sambærileg við markmiðin 
varðandi losun gróðurhúsalofttegunda sem  samþykkt 
voru í Ríó de Janeró (1992), Berlín (1995) og síðar í 
Kyoto (1997), kallaði eftir SAVE II-áætlun sem hefði 
talsvert meiri fjárráð en SAVE I-áætlunin og mæltist 
til þess að framkvæmdastjórnin gerði grein fyrir því 
hlutverki sem hún hygðist gegna í orkusparnaði og 
orkunýtni með því að stofna til hagnýtra verkefna.  

18) Bætt orkunýtni mun bæði hafa jákvæð áhrif á 
umhverfið og stuðla að öryggi orkugjafa, sem 
hvortveggja hefur áhrif um veröld alla. Nauðsynlegt er 
að alþjóðlegt samstarf sé sem mest til að sem bestur 
árangur náist.  

 

 

(1) Stjtíð. EB C 255, 20.9.1993, bls. 252. 
(2) Stjtíð. EB L 26, 1.2.1999, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 64, 12.3.1999, bls. 58. 
(4) Stjtíð. EB C 287, 30.10.1995, bls. 34. 

19) Hægt er að minnka losun CO2 um 180 til 200 miljón 
tonn fyrir árið 2000 ef orkukræfni, að því er neytendur 
varðar, er bætt um 5% fram yfir það sem búast hefði 
mátt við. Þessar tölur gætu hækkað með hagkvæmri og 
skynsamlegri notkun orkugjafa. 

20) Í stjórnmálalegu og efnahagslegu tilliti er æskilegt að 
samstarfsríkin í Mið- og Austur-Evrópu taki þátt í 
áætluninni í samræmi við niðurstöður fundar 
leiðtogaráðsins, sem haldinn var í Kaupmannahöfn 
21. og 22. júní 1994, sem voru staðfestar á síðari 
fundum leiðtogaráðsins og í orðsendingu fram-
kvæmdastjórnarinnar þar að lútandi í maí 1994. Einnig 
er æskilegt að Kýpur taki þátt í áætluninni.  

21) Til að tryggja að aðstoð bandalagsins nýtist sem best 
og til að koma í veg fyrir tvíverknað skal fram-
kvæmdastjórnin sjá til þess að verkefnin séu metin 
vandlega fyrirfram og fylgjast með og meta 
kerfisbundið framfarirnar og árangurinn af þeim 
verkefnum sem njóta stuðnings og þeirri starfsemi sem 
kemur þeim til fyllingar á sviði endurnýjanlegra 
orkugjafa. 

22) Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari ákvörðun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (5). 

23) Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um fjárhagsramma 
sem gildir meðan áætlunin varir og er helsta viðmiðun 
fjárveitingavaldsins við árlega fjárlagagerð í skilningi 
33. liðar samstarfssamningsins frá 6. maí 1999 (6) milli 
stofnana Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmda-
stjórnarinnar um eftirlit með fjárlögum og endurbætur 
á afgreiðslu fjárlaga. 

24) Þessi ákvörðun kemur í stað ákvörðunar 96/737/EB 
sem þar af leiðandi ber að fella úr gildi. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal hrinda í framkvæmd 
séráætlun á árunum 1998 til 2002, innan rammaáætlunar um 
aðgerðir í orkugeiranum, til stuðnings ráðstöfunum, sem 
ýmist eru lögbundnar eða ekki lögbundnar, til þess að hvetja 
til skynsamlegrar notkunar á orkugjöfum (hér á eftir nefnd 
�SAVE-áætlunin�). 

Til viðbótar helstu markmiðum sem eru talin upp í 2. mgr. 
1. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/21/EB, KBE skulu 
markmiðin með SAVE-áætluninni vera: 

a) að stuðla að gerð orkunýtniáætlana í öllum geirum; 

 

 

(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(6) Stjtíð. EB C 172, 18.6.1999, bls. 1. 
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b) að hvetja til þess að þess að einkaaðilar, opinberir aðilar 
og atvinnulífið fjárfesti í orkusparnaði; 

c) að skapa skilyrði til þess að bæta orkukræfni að því er 
neytendur varðar. 

2. Fjárframlög frá bandalaginu skal veita samkvæmt 
SAVE-áætluninni til aðgerða og ráðstafana sem falla undir 
markmið þessarar ákvörðunar. 

2. gr. 

Eftirtaldar orkunýtniaðgerðir og -ráðstafanir skal fjármagna 
samkvæmt SAVE-áætluninni: 

a) athuganir og aðrar tengdar aðgerðir með það að 
markmiði að innleiða, framkvæma, bæta upp og meta 
áhrifin af ráðstöfunum bandalagsins (á borð við frjálsa 
samninga, einnig tengd markmið og að fylgjast með 
þeim, umboð til staðlaráða, sameiginleg innkaup og 
löggjöf) í því skyni að bæta orkunýtni, athuganir á 
áhrifum orkuverðs á orkunýtni, athuganir með tilliti til 
þess að taka upp orkunýtni sem viðmiðunarpunkt í 
áætlunum bandalagsins og athuganir sem taka til 
samræmingar á alþjóðlegum vettvangi; 

b) markvissar tilraunaaðgerðir í tilteknum geirum í því 
skyni að stuðla að fjárfestingum í orkunýtni og/eða bæta 
orkunotkunarmynstur, sem fara fram á vegum opinberra 
fyrirtækja eða samtaka eða einkafyrirtækja eða -samtaka, 
þar með talið eftir atvikum, sjálfstæðra starfsstöðva eða 
umboða fyrir orku, netkerfa bandalagsins sem til eru eða 
samtaka og/eða fyrirtækja sem sameinast tímabundið til 
að taka verkefnin að sér; 

c) ráðstafanir, gerðar að tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
til að hvetja til gagnkvæmrar miðlunar reynslu og stuðla 
þannig að meiri samræmingu milli starfsemi á alþjóð-
legum vettvangi, vettvangi bandalagsins, innlendum, 
svæðisbundnum og staðbundnum vettvangi með því að 
beita viðeigandi aðferðum við miðlun upplýsinga; 

d) ráðstafanir á borð við þær sem lýst er í c-lið, en sem aðrir 
aðilar en framkvæmdastjórnin gera tillögu um; 

e) eftirlit með þróun orkunýtni í bandalaginu og einstökum 
aðildarríkjum og viðvarandi mat á og eftirlit með 
aðgerðum og ráðstöfunum sem gerðar eru samkvæmt 
SAVE-áætluninni, þar með talið meðal annars 
raunverulegum mælingum (til dæmis úttekt á orku) fyrir 
og eftir ráðstafanir, íhlutun, afkastahvetjandi aðgerðir 
o.s.frv.; 

f) séraðgerðir til að bæta orkustýringu á svæðisvísu og í 
borgum með tilliti til þess að ná meiri samheldni milli 
aðildarríkjanna og svæðanna á sviði orkunýtni. 

3. gr. 

1. Allur kostnaður vegna aðgerða og ráðstafana, sem um 
getur í a-, c- og e-lið 2. gr., skal greiddur af fjárlögum 
Evrópusambandsins. 

2. Fjárframlag bandalagsins til aðgerðanna og ráðstafan-
anna sem um getur í b-, d- og f-lið 2. gr. skal vera í mesta 
lagi 50% af heildarkostnaði við þær. 

3. Fjármögnun þess sem eftir stendur vegna aðgerðanna 
og ráðstafananna sem um getur í b-, d- og f-lið 2. gr. getur 
komið frá opinberum sjóðum eða frá einkaaðilum eða verið 
sambland af þessu tvennu. 

4. gr. 

1. Fjárhagsramminn til að hrinda SAVE-áætluninni í 
framkvæmd, á því tímabili sem er tiltekið í 1. gr., er 66 
miljónir evra. 

2. Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki fjárveitinga-
valdsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar. 

5. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal bera ábyrgð á fjárhagslegri 
framkvæmd og annarri framkvæmd SAVE-áætlunarinnar. 

Framkvæmdastjórnin skal einnig tryggja að fram fari 
fyrirframmat á aðgerðum sem heyra undir SAVE-áætlunina, 
svo og eftirlit og frekara mat, þar með talið, eftir að 
verkefninu er lokið, mat á áhrifum, framkvæmd og því hvort 
upprunalegu markmiðunum hafi verið náð. 

2. Styrkþegar skulu leggja fram skýrslu til framkvæmda-
stjórnarinnar á sex mánaða fresti og við lok verkefnisins. 

3. Árlega skal setja skilyrði og viðmiðunarreglur um 
stuðning vegna aðgerða og ráðstafana, sem um getur í 2. gr., 
að teknu tilliti til: 

― kostnaðaráhrifa, sparnaðarmöguleika og umhverfisáhrifa, 
einkum minni losunar CO2, 

― skrá um forgangsaðgerðir sem um getur í 7. gr., 

― samheldni aðildarríkjanna á sviði orkunýtni. 

Nefndin, sem um getur í 6. gr., skal aðstoða framkvæmda-
stjórnina við samningu þessara skilyrða og viðmiðunar-
reglna. 

6. gr. 

Við framkvæmd SAVE-áætlunarinnar skal framkvæmda-
stjórnin njóta aðstoðar nefndarinnar sem um getur í 4. gr. 
ákvörðunar ráðsins 1999/21/EB, KBE. 

Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 
8. gr. hennar. 

Fresturinn sem um getur í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB skal vera þrír mánuðir. 

Nefndin setur sér starfsreglur. 
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7. gr. 
 
Ár hvert skal framkvæmdastjórnin semja skrá yfir 
forgangsefni sem ber að fjármagna innan ramma SAVE-
áætlunarinnar. Í skránni skal taka tillit til þess, á grundvelli 
árlegs yfirlits frá hverju aðildarríki, á hvern hátt SAVE-
áætlunin og innlendar áætlanir koma hver annarri til 
fyllingar. Þau svæði sem koma hvert öðru hvað mest til 
fyllingar skulu hafa forgang. 
 
Nefndin, sem um getur í 6. gr., skal aðstoða framkvæmda-
stjórnina við að samningu skrárinnar um forgangsatriði. 
 

8. gr. 
 
Athugun ásamt innra og ytra mati á framkvæmd SAVE-
áætlunarinnar skal fara fram í samræmi við ákvæði 5. gr. 
ákvörðunar ráðsins 1999/21/EB, KBE. 
 

9. gr. 
 
Samstarfsríkjum í Mið- og Austur-Evrópu er frjálst að taka 
þátt í SAVE-áætluninni í samræmi við þau skilyrði, að 
meðtöldum fjárhagsákvæðum, sem sett eru í viðbótar-
bókununum við samstarfssamningana eða í samstarfs-
samningunum sjálfum varðandi þátttöku í áætlunum 
bandalagsins. 

Kýpur er einnig frjálst að taka þátt í SAVE-áætluninni á 
grundvelli viðbótarfjárveitinga samkvæmt sömu reglum og 
gilda um EFTA/EES-löndin, í samræmi við málsmeðferð 
sem semja ber um við það land. 
 

10. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

11. gr. 
 
Ákvörðun ráðsins 96/737/EB falli úr gildi. 
 

12. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 28. febrúar 2000.  

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE J. PINA MOURA 

forseti. forseti. 

 
 


