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Ändringsförslag  881 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska kräva att 

nätoperatörer och nationella 

tillsynsmyndigheter säkerställer långsiktig 

nät- och systemplanering och vidtar 

lämpliga åtgärder för att utveckla 

infrastrukturen för transmissions- och 

distributionsnät, intelligenta nät, 

lagringsanläggningar och elsystemet, i 

syfte att säkerställa att systemet är 

förberett för att ta emot allt större volymer 

el som producerats från förnybara 

energikällor och säker drift av elsystemet, 

inbegripet sammanlänkning av 

medlemsstater samt medlemsstater och 

tredjeländer. Medlemsstaterna ska även 

vidta lämpliga åtgärder för att påskynda 

godkännandeförfarandena för 

nätinfrastruktur och samordna 

godkännande av nätinfrastruktur med 

hjälp av administrativa förfaranden och 

planeringsförfaranden. 

Or. en 

Motivering 

I syfte att säkerställa att systemet är förberett för att ta emot allt större volymer el som 

producerats från förnybara energikällor måste medlemsstaterna säkerställa att åtgärder 

vidtas för långsiktig nät- och systemplanering samt för utveckling av alla viktiga delar av 

energisystemet. 

 

Ändringsförslag  882 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a. I enlighet med krav som rör 

underhållet av nätets tillförlitlighet och 

säkerhet ska medlemsstaterna, på 

grundval av transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som fastställts 

av de behöriga nationella myndigheterna, 

 a) se till att de systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

på sina territorier garanterar 

transmissionen och distributionen av el 

från förnybara energikällor, 

 b) sörja för att el från förnybara 

energikällor får antingen prioriterad 

åtkomst eller garanterad åtkomst till 

elnätet, 

 c) se till att de systemansvariga för 

transmissionssystemen då de avgör 

inmatningsordningen mellan 

produktionsanläggningarna prioriterar 

anläggningar som använder förnybara 

energikällor, såvida inte driftsäkerheten 

hos det nationella elsystemet hotas och 

under förutsättning att följande kriterier 

uppfylls: 

 i) Andelen intermittenta energikällor i den 

berörda medlemsstatens slutliga 

elkonsumtion uppgår till minst 33 %. 

 ii) Den berörda medlemsstaten är på väg 

att uppfylla sitt nationella mål för 2030. 

 iii) Den berörda medlemsstaten har fullt 

ut öppnat alla sina marknader, inbegripet 

alla stödtjänster, för de förnybara 

energikällornas deltagande samt upprättat 

en transparent metod avseende 

inskränkningsbestämmelserna. 

 Om den berörda medlemsstaten beslutar 

att ta bort den prioriterade inmatningen 

för de nyligen installerade förnybara 

energikällorna på grundval av dessa 

kriterier bör den vidta nät- och 

marknadsrelaterade åtgärder som är 

lämpliga för driften och begränsar den 

negativa effekten av ändringen för de 
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befintliga produktionsenheterna för 

förnybar energi. Den berörda 

medlemsstaten bör kunna påvisa att det 

faktum att den tar bort den prioriterade 

inmatningen inte påverkar målet om att 

senast 2030 ha minskat de totala 

utsläppen av växthusgaser i unionen med 

minst 40 % jämfört med 1990 års nivåer. 

 Prioriterad inmatning bör i alla händelser 

bibehållas för anläggningar vars 

maximala kapacitet är 1 MW och för 

anläggningar som drivs av 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi. 

Or. en 

Motivering 

Prioriterad åtkomst till och prioriterad inmatning av förnybara energikällor bör behållas i 

direktivet. 

 

Ändringsförslag  883 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1b. Medlemsstaterna ska kräva att de 

systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen bär kostnaderna för 

teknisk anpassning, såsom 

nätanslutningar och nätförstärkningar, 

förbättrad drift av nätet och föreskrifter 

om hur anslutningsreglerna ska tillämpas 

utan diskriminering, något som är 

nödvändigt för att integrera nya 

producenter som levererar el från 

förnybara energikällor till nätet, med 

särskild uppmärksamhet mot producenter 

i avlägsna regioner och i regioner med låg 

befolkningstäthet. Systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

ska kunna be de nationella 
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myndigheterna att täcka kostnaderna. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom producenter av konventionell energi historiskt sett inte har stått för kostnaderna av 

nätutvidgning och nätförstärkning skulle det inte vara rättvist att låta producenter av 

förnybar energi stå för dessa kostnader. 

 

Ändringsförslag  884 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1c. Medlemsstaterna ska kräva att de 

systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen säkerställer att de 

nya producenter av energi från förnybara 

energikällor som vill ansluta sig till 

systemet ges åtkomst utan att de behöver 

bära kostnaderna för anslutning till nätet 

i enlighet med punkt 4 och att de får de 

omfattande och detaljerade uppgifter som 

krävs, däribland 

 a) en rimlig och exakt tidtabell för att ta 

emot och bearbeta begäran om 

nätanslutning, 

 b) en rimlig vägledande tidsplan för 

föreslagen anslutning till nätet. 

 Medlemsstaterna får tillåta att de 

producenter av el från förnybara 

energikällor som vill ansluta sig till nätet 

använder sig av en anbudsförfrågan för 

anslutningsarbetet. 

Or. en 

Motivering 

Återinförandet av det här ändringsförslaget återinför delar av artikel 16 i direktiv 

2009/28/EG om åtkomst till och drift av näten 
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Ändringsförslag  885 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1d. Medlemsstaterna ska se till att 

transmissions- och distributionsavgifterna 

inte innebär diskriminering av el från 

förnybara energikällor, särskilt inte el 

från förnybara energikällor i avlägsna 

regioner, till exempel öregioner, och i 

regioner med låg befolkningstäthet. 

Medlemsstaterna ska se till att 

transmissions- och distributionsavgifterna 

inte innebär diskriminering av gas från 

förnybara energikällor. 

Or. en 

Motivering 

Det här ändringsförslaget återinför delar av artikel 16 i direktiv 2009/28/EG om åtkomst till 

och drift av näten. 

 

Ändringsförslag  886 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1e (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1e. Medlemsstaterna ska se till att de 

avgifter som systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

tar ut för transmission och distribution av 

el från anläggningar som använder 

energi från förnybara energikällor 

motsvarar realiserbara kostnadsfördelar 

som uppkommer genom anläggningens 
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anslutning till nätet. Sådana 

kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt 

användning av ett lågspänningsnät. 

Or. en 

Motivering 

Det här ändringsförslaget återinför delar av artikel 16 i direktiv 2009/28/EG om åtkomst till 

och drift av näten. 

 

Ändringsförslag  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. I enlighet med krav som rör 

underhållet av nätets tillförlitlighet och 

säkerhet ska medlemsstaterna, på 

grundval av transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som fastställts 

av de behöriga nationella myndigheterna, 

 a) se till att de systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

på sina territorier garanterar 

transmissionen och distributionen av el 

från förnybara energikällor, 

 b) sörja för att el från förnybara 

energikällor får antingen prioriterad 

åtkomst eller garanterad åtkomst till 

elnätet, 

 c) se till att de systemansvariga för 

transmissionssystemen då de avgör 

inmatningsordningen mellan 

produktionsanläggningarna prioriterar 

anläggningar som använder förnybara 

energikällor, i den mån säkerheten för 

driften av det nationella elsystemet tillåter 

det och på grundval av transparenta och 

icke-diskriminerande kriterier. 

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 

nät- och marknadsrelaterade 

driftsåtgärder vidtas så att andelen el från 
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förnybara energikällor inte minskas mer 

än nödvändigt. Om betydande åtgärder 

vidtas för att minska andelen el från 

förnybara energikällor för att garantera 

säkerheten i det nationella elsystemet och 

en trygg energiförsörjning, ska 

medlemsstaterna se till att de 

systemansvariga rapporterar till de 

behöriga tillsynsmyndigheterna om dessa 

åtgärder och anger vilka avhjälpande 

åtgärder de har för avsikt att vidta för att 

förhindra att andelen el från förnybara 

energikällor minskas mer än vad som är 

lämpligt. 

Or. en 

Motivering 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Ändringsförslag  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska vidta 

lämpliga åtgärder för att utveckla 

nätinfrastrukturen för transmission och 
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distribution, intelligenta nät, 

lagringsanläggningar och elsystemet för 

att möjliggöra en säker drift av elsystemet, 

eftersom detta tillgodoser ytterligare 

utveckling av elproduktion från förnybara 

energikällor, inklusive 

sammankopplingar mellan 

medlemsstaterna, och mellan 

medlemsstaterna och tredjeländer. 

 Medlemsstater som inte har uppnått det 

bindande minimimålet för 

sammankoppling på 10 % ska i sina 

integrerade nationella energi- och 

klimatplaner inkludera en färdplan för 

uppfyllandet av målet med information 

om de effektivaste investeringsprojekten. 

Dessa projekt ska kvalificeras som 

prioriterade investeringsprojekt för den 

inre marknaden och ska vara föremål för 

de särskilda bestämmelserna i (artikel 7 i 

styrningsförordningen/artikel 3 i 

direktivet om gemensamma regler för den 

inre marknaden för el). Fram tills att de 

nödvändiga investeringarna för 

idriftsättning av dessa projekts görs kan 

medlemsstaten begära en förlängning av 

perioden för efterlevnad av det nationella 

bidraget, om den tekniskt och ekonomiskt 

maximalt genomförbara nivån av 

förnybara energikällor har uppnåtts. 

 Medlemsstaterna ska även vidta lämpliga 

åtgärder för att påskynda 

godkännandeförfarandena för 

nätinfrastruktur och samordna 

godkännande av nätinfrastruktur med 

hjälp av administrativa förfaranden och 

planeringsförfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 



 

AM\1130434SV.docx 11/151 PE607.899v02-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska vidta 

lämpliga åtgärder för att utveckla 

nätinfrastrukturen för transmission och 

distribution, intelligenta nät och 

lagringsanläggningar för att möjliggöra 

en säker drift av elsystemet, eftersom detta 

tillgodoser ytterligare utveckling av 

elproduktion från förnybara energikällor. 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

systemansvariga för 

transmissionssystemet och för 

distributionssystemet inom deras 

territorium garanterar transmission och 

distribution av el som producerats från 

förnybara energikällor med minsta 

möjliga inskränkning eller omdirigering 

samt garantera full transparens avseende 

regler och praxis för inskränkning och 

omdirigering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska vidta 

lämpliga åtgärder för att utveckla 

nätinfrastrukturen för transmission och 

distribution, intelligenta nät, 

lagringsanläggningar och elsystemet för 

att möjliggöra en säker drift av elsystemet, 

eftersom detta tillgodoser ytterligare 

utveckling av elproduktion från förnybara 

energikällor, inklusive 

sammankopplingar mellan 

medlemsstaterna, och mellan 

medlemsstaterna och tredjeländer. 

Medlemsstaterna ska även vidta lämpliga 
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åtgärder för att påskynda 

godkännandeförfarandena för 

nätinfrastruktur och samordna 

godkännande av nätinfrastruktur med 

hjälp av administrativa förfaranden och 

planeringsförfaranden. 

Or. en 

(Se lydelsen i artikel 16.1 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a. I enlighet med krav som rör 

underhållet av nätets tillförlitlighet och 

säkerhet ska medlemsstaterna, på 

grundval av transparenta och icke-

diskriminerande kriterier som fastställts 

av de behöriga nationella myndigheterna, 

 a) se till att de systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

på sina territorier garanterar 

transmissionen och distributionen av el 

från förnybara energikällor, 

 b) sörja för att el från förnybara 

energikällor får antingen prioriterad 

åtkomst eller garanterad åtkomst till 

elnätet, 

 c) se till att de systemansvariga för 

transmissionssystemen då de avgör 

inmatningsordningen mellan 

produktionsanläggningarna prioriterar 

anläggningar som använder förnybara 

energikällor, i den mån säkerheten för 

driften av det nationella elsystemet tillåter 

det och på grundval av transparenta och 

icke-diskriminerande kriterier. 

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 

nät- och marknadsrelaterade 

driftsåtgärder vidtas så att andelen el från 
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förnybara energikällor inte minskas mer 

än nödvändigt. Om betydande åtgärder 

vidtas för att minska andelen el från 

förnybara energikällor för att garantera 

säkerheten i det nationella elsystemet och 

en trygg energiförsörjning, ska 

medlemsstaterna se till att de 

systemansvariga rapporterar till de 

behöriga tillsynsmyndigheterna om dessa 

åtgärder och anger vilka avhjälpande 

åtgärder de har för avsikt att vidta för att 

förhindra att andelen el från förnybara 

energikällor minskas mer än vad som är 

lämpligt. 

Or. en 

(Se lydelsen i artikel 16.2 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1b. Medlemsstaterna ska kräva att de 

systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen utarbetar och 

offentliggör standardregler för hur 

kostnaderna för teknisk anpassning ska 

bäras och fördelas, såsom 

nätanslutningar och nätförstärkningar, 

förbättrad drift av nätet och föreskrifter 

om hur anslutningsreglerna ska tillämpas 

utan diskriminering, något som är 

nödvändigt för att integrera nya 

producenter som levererar el från 

förnybara energikällor till det 

sammankopplade nätet. 

 Reglerna ska baseras på objektiva, 

transparenta och icke-diskriminerande 

kriterier som tar särskild hänsyn till 

samtliga kostnader och fördelar 

förknippade med anslutningen av dessa 
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producenter till nätet och de särskilda 

omständigheterna för producenter i 

avlägsna regioner och i regioner med låg 

befolkningstäthet. Reglerna får föreskriva 

om olika typer av anslutningar. 

Or. en 

(Se lydelsen i artikel 16.3 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1c. När så är lämpligt får 

medlemsstaterna kräva att de 

systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen helt eller delvis bär 

de kostnader som avses i punkt 3. 

Medlemsstaterna ska se över och vidta 

nödvändiga åtgärder för att förbättra 

ramarna och reglerna för att bära och 

fördela de kostnader som avses i punkt 3 

senast den 30 juni 2011 och därefter 

vartannat år för att säkerställa 

integrationen av nya producenter enligt 

den punkten. 

Or. en 

(Se artikel 16.4 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1d. Medlemsstaterna ska kräva att de 
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systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen ger de nya 

producenter av energi från förnybara 

energikällor som vill ansluta sig till 

systemet de omfattande och detaljerade 

uppgifter som krävs, däribland 

 a) omfattande och detaljerade 

uppskattningar av 

anslutningskostnaderna, 

 b) en rimlig och exakt tidtabell för att ta 

emot och bearbeta begäran om 

nätanslutning, 

 c) en rimlig vägledande tidsplan för 

föreslagen anslutning till nätet. 

 Medlemsstaterna får tillåta att de 

producenter av el från förnybara 

energikällor som vill ansluta sig till nätet 

använder sig av en anbudsförfrågan för 

anslutningsarbetet. 

Or. en 

(Se lydelsen i artikel 16.5 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1e (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1e. Den kostnadsdelning som avses i 

punkt 3 ska ske genom en mekanism som 

baseras på objektiva, transparenta och 

icke-diskriminerande kriterier som tar 

hänsyn till de fördelar anslutningarna 

kan innebära för de producenter som 

ansluter sig i början och de som ansluter 

sig senare samt för de systemansvariga 

för transmissions- och 

distributionssystemen. 

Or. en 



 

PE607.899v02-00 16/151 AM\1130434SV.docx 

SV 

(Se lydelsen i artikel 16.6 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1f (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1f. Medlemsstaterna ska se till att 

transmissions- och distributionsavgifterna 

inte innebär diskriminering av el från 

förnybara energikällor, särskilt inte el 

från förnybara energikällor i avlägsna 

regioner, till exempel öregioner, och i 

regioner med låg befolkningstäthet. 

Medlemsstaterna ska se till att 

transmissions- och distributionsavgifterna 

inte innebär diskriminering av gas från 

förnybara energikällor. 

Or. en 

(Se lydelsen i artikel 16.7 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt -1 g (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1g. Medlemsstaterna ska se till att de 

avgifter som systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

tar ut för transmission och distribution av 

el från anläggningar som använder 

energi från förnybara energikällor 

motsvarar realiserbara kostnadsfördelar 

som uppkommer genom anläggningens 

anslutning till nätet. Sådana 

kostnadsfördelar kan uppstå genom direkt 

användning av ett lågspänningsnät. 
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Or. en 

(Se lydelsen i artikel 16.8 i direktiv 2009/28/EG.) 

 

Ändringsförslag  898 

Massimiliano Salini 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I relevanta fall ska medlemsstaterna 

göra en bedömning av behovet av en 

utbyggnad av nuvarande infrastrukturer 

inom gasnäten för att underlätta 

integreringen av gas från förnybara 

energikällor. 

1. I relevanta fall ska medlemsstaterna 

göra en bedömning av behovet av en 

utbyggnad av nuvarande infrastrukturer för 

gas. 

 Entso för gas ska i den tioåriga 

nätutvecklingsplanen innefatta 

framtagningen av en prognos för 

biometan och andra förnybara gaser, 

framförallt väte och biosyntesgas, med 

beaktande av medlemsstaternas 

integrerade nationella energi- och 

klimatplaner, nationella stödsystem och 

eventuell annan relevant information. 

 I den tioåriga nätutvecklingsplanen 

identifieras också behovet av 

nätinvesteringar avseende utvecklingen av 

biometan. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram för delar som 

kommissionen har ändrat i sitt förslag. 

 

Ändringsförslag  899 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I relevanta fall ska medlemsstaterna 

göra en bedömning av behovet av en 

utbyggnad av nuvarande infrastrukturer 

inom gasnäten för att underlätta 

integreringen av gas från förnybara 

energikällor. 

1. I relevanta fall ska medlemsstaterna 

göra en bedömning av behovet av en 

utbyggnad av nuvarande infrastrukturer 

inom gasnäten för att underlätta 

integreringen av gas från förnybara 

energikällor. Systemansvariga för 

överförings- och distributionssystem ska 

ha ansvaret för att garantera en 

störningsfri drift av gasnätets 

infrastruktur, inbegripet underhåll och 

regelbunden rengöring av detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I relevanta fall ska 

medlemsstaterna göra en bedömning av 

behovet av en utbyggnad av nuvarande 

infrastrukturer inom gasnäten för att 

underlätta integreringen av gas från 

förnybara energikällor. 

1. Medlemsstaterna ska göra en 

bedömning av behovet av en utbyggnad av 

nuvarande infrastrukturer för gas för att 

underlätta integreringen av gas från 

förnybara energikällor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Entso för gas ska i den tioåriga 

nätutvecklingsplanen innefatta en 

prognos för biometan och andra 
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förnybara gaser, framförallt väte och 

biosyntesgas, med beaktande av 

medlemsstaternas integrerade nationella 

energi- och klimatplaner, nationella 

stödsystem och eventuell annan relevant 

information. I den tioåriga 

nätutvecklingsplanen ska också behovet 

av nätinvesteringar avseende utvecklingen 

av biometan identifieras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I relevanta fall ska medlemsstaterna 

kräva att systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

inom sina territorier offentliggör tekniska 

bestämmelser i enlighet med artikel 6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/55/EG48, särskilt vad avser 

nätanslutningsbestämmelser som 

inbegriper krav rörande gasens kvalitet, 

lukt och tryck. Medlemsstaterna ska även 

kräva att systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

offentliggör avgifterna för anslutning till 

förnybara gaskällor på grundval av 

transparenta och icke-diskriminerande 

kriterier. 

2. I relevanta fall ska medlemsstaterna 

kräva att systemansvariga för 

transmissions- och distributionssystemen 

inom sina territorier offentliggör tekniska 

bestämmelser i enlighet med artikel 6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/55/EG48, särskilt vad avser 

nätanslutningsbestämmelser som 

inbegriper krav rörande gasens kvalitet, 

lukt och tryck. Medlemsstaterna ska kräva 

att systemansvariga för gasnätverk och 

behöriga myndigheter fastställer 

insprutningstakter för väte på minst 10 %. 

Medlemsstaterna ska även kräva att 

systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen offentliggör 

avgifterna för anslutning till förnybara 

gaskällor på grundval av transparenta och 

icke-diskriminerande kriterier. 

__________________ __________________ 

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/55/EG av den 26 juni 2003 om 

gemensamma regler för den inre 

marknaden för naturgas och om 

upphävande av direktiv 98/30/EG (EUT L 

176, 15.7.2003, s. 57). 

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/55/EG av den 26 juni 2003 om 

gemensamma regler för den inre 

marknaden för naturgas och om 

upphävande av direktiv 98/30/EG (EUT L 

176, 15.7.2003, s. 57). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  903 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska också kräva 

att de systemansvariga för transmissions- 

och distributionssystemen bär 

kostnaderna för teknisk anpassning, 

såsom nätanslutningar och 

nätförstärkningar, förbättrad drift av 

nätet och föreskrifter om hur 

anslutningsreglerna ska tillämpas utan 

diskriminering, något som är nödvändigt 

för att integrera nya producenter som 

levererar gas från förnybara energikällor 

till nätet, med särskild uppmärksamhet 

mot producenter i avlägsna regioner och i 

regioner med låg befolkningstäthet. 

Or. en 

Motivering 

För enhetlighetens skull återspeglar den här punkten om gas punkten om el. 

 

Ändringsförslag  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga 

I till förordning [styrning] om 

3. Medlemsstaterna ska i sina 

nationella handlingsplaner för energi 

från förnybara energikällor göra en 

bedömning av behovet av ny infrastruktur 

för fjärrvärme och fjärrkyla från 
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nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

förnybara energikällor för att det i artikel 

3.1 angivna nationella målet för 2030 ska 

uppnås. I relevanta fall och i enlighet med 

sin bedömning om nödvändigheten av att 

bygga ny infrastruktur för fjärrvärme och 

fjärrkyla som produceras från förnybara 

energikällor för att uppnå det unionsmål 

som avses i artikel 3.1, ska 

medlemsstaterna vidta åtgärder för att 

utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur som 

lämpar sig för utvecklingen av produktion 

av värme och kyla i stora anläggningar för 

biomassa, solenergi och geotermisk energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  905 

Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för hållbar biomassa, 

omgivningsvärme från stora 

värmepumpar, solenergi och geotermisk 

energi samt värmeöverskott från 

industrier och andra källor. 

Or. en 
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Motivering 

Hållbara energikällor som inte nämndes i originaltexten läggs till. 

 

Ändringsförslag  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

samt spillvärme eller spillkyla för att 

uppnå det unionsmål som avses i artikel 

3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder för att 

utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur som 

lämpar sig för utvecklingen av produktion 

av värme och kyla i stora anläggningar för 

biomassa, solenergi och geotermisk energi 

samt spillvärme eller spillkyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 
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och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi samt spillvärme och 

spillkyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi samt spillvärme eller 

spillkyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  909 

Pavel Telička 
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Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i 

anläggningar för biomassa och sol- och 

omgivningsenergi samt spillvärme eller 

spillkyla. 

Or. en 

Motivering 

Små anläggningar för biomassa bör inte uteslutas från den här artikeln. ”Omgivningsenergi” 

bör användas i stället för ”geotermisk energi” för att återspegla ändringarna i definitionen i 

artikel 2. Det är avgörande att inkludera spillvärme eller spillkyla i infrastrukturen för 

fjärrvärme. 

 

Ändringsförslag  910 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
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som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi samt spillvärme eller 

spillkyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  911 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i stora 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi. 

3. Medlemsstaterna ska i relevanta fall 

och i enlighet med sin bedömning som 

ingår i de integrerade nationella energi- 

och klimatplanerna i enlighet med bilaga I 

till förordning [styrning] om 

nödvändigheten av att bygga ny 

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 

som produceras från förnybara energikällor 

för att uppnå det unionsmål som avses i 

artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder 

för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur 

som lämpar sig för utvecklingen av 

produktion av värme och kyla i 

anläggningar för biomassa, solenergi och 

geotermisk energi samt spillvärme eller 

spillkyla. 

Or. en 

Motivering 

Det finns ingen anledning att hänvisa till stora biomassaanläggningar i samband med 

fjärrvärme eftersom sådana anläggningar kan vara, och faktiskt ofta är, små. Infrastruktur 

för fjärrvärme bör kunna lämpa sig även för spillvärme eller spillkyla för att man ska kunna 

dra full nytta av dess potential att bidra till minskade koldioxidutsläpp. 
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Ändringsförslag  912 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 20a 

 Lagring 

 1. Lagringssystem som bidrar till att 

integrera produktion av förnybar energi 

på marknaden ska inte definieras som 

slutkonsument. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att dubbla nätavgifter för 

lagrad el undviks. 

 2. Kommissionen ska övervaka 

skillnaderna mellan nätavgifter för 

lagringssystem i medlemsstaterna och vid 

behov vidta lämpliga åtgärder för att 

säkerställa lika villkor i de olika 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  913 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 20a 

 Lagring 

 1. Lagringssystem som bidrar till att 

integrera produktion av förnybar energi 

på marknaden ska inte definieras som 

slutkonsument. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att dubbla nätavgifter för 

lagrad el undviks. 

 2. Kommissionen ska övervaka 

skillnaderna mellan nätavgifter för 

lagringssystem i medlemsstaterna och vid 
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behov vidta lämpliga åtgärder för att 

säkerställa lika villkor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 20a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 20a 

 Medlemsstaterna ska beakta särdragen 

hos energinätet för småskaliga 

installationer, egenförbrukare av 

förnybar energi och energisamhällen, i 

syfte att underlätta deras åtkomst till 

nätet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  915 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi, enskilt 

eller genom aggregatorer, 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

slutkunder har rätt att bli egenförbrukare 

av förnybar energi. Medlemsstaterna får 

inte diskriminera en kund för att denna är 

egnahemsägare, hyresgäst eller 

hyresvärd. 

 Medlemsstaterna ska inte hindra 

slutkunder från att bli egenförbrukare av 

förnybar energi, bland annat genom att 

införa kumulativa tak eller 

enkelinstallationstak för volym eller 

kapacitet, tungrodda och orimliga 
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förfaranden, avgifter, avtalsvillkor och 

tekniska bestämmelser. 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi, enskilt 

eller genom aggregatorer, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  916 

Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi, enskilt 

eller genom aggregatorer, 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

slutkunder har rätt att bli egenförbrukare 

av förnybar energi. Medlemsstaterna får 

inte diskriminera en kund för att denna är 

egnahemsägare, hyresgäst eller 

hyresvärd. 

 Medlemsstaterna ska inte hindra 

slutkunder från att bli egenförbrukare av 

förnybar energi, bland annat genom att 

införa kumulativa tak eller 

enkelinstallationstak för volym eller 

kapacitet, tungrodda och orimliga 

förfaranden, avgifter, avtalsvillkor och 

tekniska bestämmelser. 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi, 

enskilt eller genom aggregatorer, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  917 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi, enskilt 

eller genom aggregatorer, 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

slutkunder har rätt att bli egenförbrukare 

av förnybar energi, både enskilt och 

kollektivt. I detta syfte ska 

medlemsstaterna säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi, 

enskilt, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  918 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

 är berättigade att förbruka sin 

egenproducerade el från förnybara 

energikällor utan att denna beläggs med 

några avgifter eller skatter, 

 ellagringssystem kombinerade med 

anläggningar som genererar el för 

egenförbrukning ska inte beläggas med 

några avgifter; direktbeskattning och 

dubbla nätavgifter för lagrad el ska 

undvikas, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  919 

Werner Langen 
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Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, under förutsättning att 

kostnaderna för refinansiering av 

energiförsörjningssystemet fördelas jämnt 

över alla slutanvändare och att 

konkurrensen inte snedvrids, 

Or. de 

Motivering 

För att förhindra snedvridning av marknaden är en ändamålsenlig fördelning av nätavgifter, 

skatter och bidrag, teknisk öppenhet och konkurrens om effektiva och billiga lösningar 

avgörande. Vid utformning av bestämmelsen ska aktiva konsumenter behandlas lika och inte 

utsättas för diskriminering för att förhindra snedvridning av marknaden. Överdrivet 

främjande måste alltid undvikas. 

 

Ändringsförslag  920 

Eugen Freund 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, men har också ett 

solidariskt ansvar att bidra till nätstabilitet 

och rättvis fördelning av 

nätunderhållsavgifter, 

Or. de 
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Ändringsförslag  921 

Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att förbruka sin 

egenproducerade förnybara el utan att 

denna omfattas av några avgifter eller 

skatter, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  922 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och utan att beläggas med 

eller dra fördel av avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och utan att beläggas med 

eller dra fördel av avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och utan att beläggas med 

eller dra fördel av avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

Or. en 

Motivering 

Egenförbrukare av förnybar energi bör beläggas med kostnadsrelaterade nätavgifter som alla 

andra konsumenter. Egenförbrukarna är fortfarande beroende av nätet eftersom deras 

generatorer endast producerar el när solen skiner eller vinden blåser. Följaktligen måste de 

fasta kostnaderna för strömförsörjningssystemet betalas av ett färre antal konsumenter, vilket 

leder till en flerfaldig börda för dem som debiteras. Det är avgörande med en lämplig 

fördelning av nätverksavgifter, skatter och andra avgifter. 

 

Ändringsförslag  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

några bestraffande avgifter eller skatter 

och utan att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom distribuerad databasteknik eller 

energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av diskriminerande eller 

oproportionerligt tungrodda förfaranden 

och avgifter, 

Or. en 

Motivering 

Ändringen är nödvändig i syfte att säkerställa konsekvens med språkbruket i artikel 15.1 a i 

omarbetningen av eldirektivet och i syfte att klargöra för egenförbrukare att de inte kommer 

att utsättas för förfaranden eller avgifter som bestraffar eller avskräcker från deras 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  927 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom aggregatorer eller energiköpsavtal, 

sälja sin överskottsproduktion av förnybar 

el utan att omfattas av diskriminerande 

eller oproportionerligt tungrodda 
förfaranden och avgifter, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  928 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) är berättigade att utnyttja och, bl.a. 

genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

a) är berättigade att utnyttja, lagra 

och, bl.a. genom energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el utan 

att omfattas av oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, 

Or. en 

Motivering 

Egenförbrukare av förnybar energi ska också ha rätt att lagra förnybar el. 

 

Ändringsförslag  929 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) är berättigade att installera och 
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driva ellagringssystem kombinerade med 

anläggningar som genererar el från 

förnybara källor för egenförbrukning 

utan att beläggas med några avgifter, 

inbegripet dubbla nätavgifter för lagrad 

el, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  930 

Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) ellagringssystem kombinerade med 

anläggningar som genererar el från 

förnybara källor för egenförbrukning ska 

inte beläggas med några avgifter; 

direktbeskattning och dubbla nätavgifter 

för lagrad el ska undvikas, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) är berättigade att förbruka och 

lagra sin egenproducerade el från 

förnybara energikällor utan att beläggas 

med några avgifter eller skatter, 

inbegripet nätavgifter, 

Or. en 
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Ändringsförslag  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) ska inte beläggas med några 

avgifter eller skatter på den el som de 

matar in i nätet eller utsättas för någon 

annan ekonomisk börda som 

diskriminerar elproduktion, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  933 

Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) är berättigade att, bl.a. genom 

energiköpsavtal, sälja sin 

överskottsproduktion av förnybar el till 

åtminstone marknadspris, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  934 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) behåller sina rättigheter som 

konsumenter, 

b) behåller sina rättigheter som 

konsumenter och åtar sig de rättigheter 

och skyldigheter för producenter som 

medlemsstaterna har fastställt, 

Or. en 
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Motivering 

Egenförbrukare ska anses vara konsumenter (och ha samma status som sådana) som har rätt 

att tillhandahålla överskott till nätet och har vissa rättigheter och skyldigheter som 

producent. 

 

Ändringsförslag  935 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) behåller sina rättigheter som 

konsumenter, 

b) behåller sina rättigheter som 

konsumenter inom elförsörjningsavtalets 

omfattning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) behåller sina rättigheter som 

konsumenter, 

b) behåller sina rättigheter som 

konsumenter, och, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  937 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) kan besluta sig för att ingå i ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi och frivilligt delta i eventuella 

individuella eller kollektiva projekt för 

förnybar energi, oberoende av om de äger 

eller hyr lokalerna, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning avseende förnybar el som de 

matar in i nätet som inte överstiger 10 

MWh för hushåll och 500 MWh för 

juridiska personer årligen, och 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning avseende förnybar el som de 

matar in i nätet som inte överstiger 10 

MWh för hushåll och 500 MWh för 

utgår 
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juridiska personer årligen, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen, och 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen. Om 

dessa juridiska personer är 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi eller offentliga organ, inbegripet 

kommuner eller enheter som direkt eller 

indirekt styrs av kommuner, ska den 

årliga gränsen beräknas som summan av 

den individuella gränsen för alla hushåll i 

lokalsamhället, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen, och 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen, men 



 

PE607.899v02-00 40/151 AM\1130434SV.docx 

SV 

bestämmelserna om övervakning och de 

tekniska kraven avseende anslutning till 

nätet ska fortfarande gälla, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen, och 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer, utan att det 

påverkar förfarandena som 

systemansvariga för distributionssystemet 

upprättat för övervakning och 

godkännande av anslutning till nätet för 

produktion. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen, och 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 500 MWh årligen, och 

Or. en 
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Motivering 

Siffran ändras för att andra tekniker än solceller ska vara möjliga vid egenförbrukning. 

 

Ändringsförslag  944 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 10 MWh för hushåll och 500 

MWh för juridiska personer årligen, och 

c) inte betraktas som 

energileverantörer enligt unionslagstiftning 

eller nationell lagstiftning avseende 

förnybar el som de matar in i nätet som inte 

överstiger 500 MWh årligen, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  945 

Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 
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residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Ändringsförslag  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in samt långsiktiga värden för nätet, 

miljön och samhället, i linje med 

kostnads-nyttoanalysen för distribuerade 

energiresurser som anges i artikel 59 i 

[omarbetningen av direktiv 2009/72/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0864]. Detta 

ska inte hindra medlemsstaterna från att 

upprätta eller fortsätta med innovativa 

ersättningsmodeller såsom ”net metering” 

eller virtuell ”net metering”. 

Or. en 

Motivering 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 
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right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Ändringsförslag  947 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar åtminstone marknadsvärdet på 

den el som matas in samt långsiktiga 

värden för nätet, miljön och samhället, i 

linje med kostnads-nyttoanalysen för 

distribuerade energiresurser som anges i 

artikel 59 i [omarbetningen av direktiv 

2009/72/EG enligt förslaget i 

COM(2016)0864]. Medlemsstaterna får 

fastställa ett högre tröskelvärde än det 

som anges i led c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. Medlemsstaterna får fastställa 

ett högre tröskelvärde än det som anges i 

led c, utan att det påverkar förfarandena 

som systemansvariga för 

distributionssystemet upprättat för 

övervakning och godkännande av 

anslutning till nätet för produktion. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  949 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar åtminstone marknadspriset. 

 Medlemsstaterna får fastställa ett högre 

tröskelvärde än det som anges i led c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) får ersättning för egenproducerad 

förnybar el som de matar in i nätet som 

motsvarar marknadsvärdet på den el som 

matas in. 

d) för egenproducerad förnybar el som 

de matar in i nätet åtminstone ska kunna 

sälja till marknadsvärdet, vilket också kan 

regleras via energiköpsavtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) debiteras de fulla kostnaderna som 

de genererar genom att mata in 

egenproducerad förnybar el i nätet, 

inbegripet bland annat nätverksavgifter 

och fasta kostnader. 

Or. en 

Motivering 

Syftar till att undvika en konsumentklyfta och förebygga en orättvis börda på vanliga 

konsumenter. 

 

Ändringsförslag  952 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) bidrar till den allmänna kostnaden 

för nätutveckling på ett rättvist och 

proportionerligt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) ges prioriterad inmatning av de 

systemansvariga för transmissions- och 

distributionssystemen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får fastställa ett högre 

tröskelvärde än det som anges i led c. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får fastställa ett högre 

tröskelvärde än det som anges i led c. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukning inte på ett oberättigat 

eller oproportionerligt sätt minskar 

betalningen av nätavgifter och 

elsystemsavgifter jämfört med vad som 

hade motsvarat summan för enskilda 

konsumenter. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att egenförbrukning på ett 
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lämpligt sätt bidrar till systemets 

kostnader. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna kan på ett icke-

diskriminerande sätt främja förbrukning 

av egenproducerad el genom att helt eller 

delvis undanta denna förbrukning från 

skatter och avgifter, samtidigt som en 

rättvis fördelning av nätets 

underhållskostnader säkerställs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  958 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus eller 

bostadsområde, och är belägna på samma 

kommersiella eller industriella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi och kan dra nytta av 

rättigheterna i punkt 1 a–d. I detta fall ska 

det tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. Medlemsstaterna kan 
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sätta högre gränser för kollektiv 

egenförbrukning, exempelvis ett 

distributionsnätssegment. Den 

egenproducerade el som löper genom 

kablarna i gemensamma områden på 

platser och i kvarter ska anses vara 

egenförbrukad el.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. För alla konsumenter 

som agerar gemensamt kommer korrekt 

mätning att ske individuellt för den energi 

de förbrukar och säljer i syfte att 

säkerställa rättvis fördelning av system- 

och nätverkskostnader samt intäkter från 

energiförsäljning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. 

Or. en 

Motivering 

Egenförbrukare av förnybar energi (eller prosumenter) bör integreras på elmarknaden. All 

typ av diskriminering (positiv eller negativ) bör undvikas. Egenförbrukare bör ha rätt att 

sälja el på marknaden till ett pris som återspeglar marknadsvärdet på producerad el. De bör 

ha balanseringsansvar (artikel 4 i elförordningen) som de kan utkontraktera till sin 
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leverantör eller aggregator som fungerar som balanseringsansvarspart. Definitionen av 

”energileverantör” innefattas inte i paketet om ren energi så den föreslagna terminologin är 

inte konsekvent. 

 

Ändringsförslag  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, 

bostadsområde, eller är belägna på samma 

kommersiella plats eller plats för allmänna 

eller gemensamma tjänster eller i samma 

slutna distributionssystem, gemensamt får 

bedriva egenförbrukning som om de vore 

enskilda egenförbrukare av förnybar 

energi. I detta fall ska det tröskelvärde som 

anges i punkt 1 c tillämpas på varje berörd 

egenförbrukare av förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  963 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats 

eller plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna i närheten av byggnaden, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 
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tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

av förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella plats eller 

plats för gemensamma tjänster eller i 

samma slutna distributionssystem, 

gemensamt får bedriva egenförbrukning 

som om de vore enskilda egenförbrukare 

av förnybar energi. I detta fall ska det 

tröskelvärde som anges i punkt 1 c 

tillämpas på varje berörd egenförbrukare 

av förnybar energi. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

egenförbrukare av förnybar energi som bor 

i ett och samma flerfamiljshus, eller är 

belägna på samma kommersiella eller 

industriella plats eller plats för 

gemensamma tjänster eller i samma slutna 

distributionssystem, gemensamt får bedriva 

egenförbrukning som om de vore enskilda 

egenförbrukare av förnybar energi. I detta 

fall ska det tröskelvärde som anges i punkt 

1 c tillämpas på varje berörd 

egenförbrukare av förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska göra en 

bedömning av de befintliga hindren för 

och utvecklingspotentialen hos 

egenförbrukning inom sina territorier i 

syfte att upprätta en gynnsam ram för att 

främja och underlätta utvecklingen av 

egenförbrukning av förnybar energi. 
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Denna ram ska inbegripa 

 a) specifika åtgärder, inbegripet 

ekonomiska incitament, för att uppmuntra 

till egenförbrukning bland 

låginkomsthushåll som riskerar 

energifattigdom, däribland hyresgäster, 

 b) instrument för att underlätta tillgång 

till finansiering, 

 c) incitament för byggherrar till att 

genomföra projekt i subventionerade 

bostäder, 

 d) incitament för fastighetsägare till att 

skapa möjligheter till egenförbrukning för 

hyresgäster, 

 e) undanröjande av alla 

regleringsmässiga hinder för 

egenförbrukning av förnybar energi, 

 f) ekonomiska och finansiella 

stödåtgärder för offentliga myndigheter 

avseende användning av egenförbrukning 

med särskilt beaktande av användning av 

elektricitet som produceras för laddning 

av elfordon, och med kravet på 

kompletterande åtgärder för att sprida 

information och resultat bland 

allmänheten. 

 Bedömningen och den gynnsamma ramen 

ska utgöra en del av de nationella klimat- 

och energiplanerna i enlighet med 

förordningen [om styrning av 

energiunionen]. 

Or. es 

Motivering 

Det är särskilt viktigt att främja de åtgärder som myndigheter genomför för att föregå med 

exempel, liksom spridningen av dessa bland allmänheten. 

 

Ändringsförslag  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska göra en 

bedömning av de befintliga hindren för 

och utvecklingspotentialen hos 

egenförbrukning på sina territorier, i syfte 

att upprätta en ram för att främja och 

underlätta utvecklingen av 

egenförbrukning av förnybar energi. 

Denna ram ska omfatta 

 a) specifika åtgärder, inbegripet 

ekonomiska incitament, för att uppmuntra 

till egenförbrukning bland 

låginkomsthushåll som riskerar 

energifattigdom, inbegripet hyresgäster, 

 b) verktyg för att underlätta tillgången till 

finansiering, 

 c) incitament för utvecklare att genomföra 

projekt i subventionerade bostäder, 

 d) incitament för fastighetsägare att skapa 

möjligheter till egenförbrukning för 

hyresgäster, 

 e) undanröjande av alla 

regleringsmässiga hinder för 

egenförbrukning av förnybar energi, 

 f) stärkta åtgärder mot otillbörliga 

försäljningsmetoder. 

 Bedömningen och ramen ska utgöra en 

del av de nationella klimat- och 

energiplanerna i enlighet med förordning 

[om styrningen av energiunionen]. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska genomföra 
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en bedömning av de befintliga hindren för 

och utvecklingspotentialen hos 

egenförbrukning på sina territorier i syfte 

att införa en gynnsam ram för att främja 

och underlätta utvecklingen av 

egenförbrukning av förnybar energi för 

såväl el som uppvärmning och kylning. 

Denna ram ska inbegripa 

 a) specifika åtgärder, inbegripet 

ekonomiska incitament, för att uppmuntra 

till egenförbrukning bland 

låginkomsthushåll som riskerar 

energifattigdom, inbegripet hyresgäster, 

 b) verktyg för att underlätta tillgången till 

finansiering, 

 c) incitament för utvecklare att genomföra 

projekt i subventionerade bostäder, 

 d) incitament för fastighetsägare att skapa 

möjligheter till egenförbrukning för 

hyresgäster, 

 e) undanröjande av alla 

regleringsmässiga hinder för 

egenförbrukning av förnybar energi. 

 Bedömningen och den gynnsamma ramen 

ska utgöra en del av de nationella klimat- 

och energiplanerna i enlighet med 

förordning [om styrningen av 

energiunionen]. 

Or. en 

Motivering 

Såväl förnybar el som värme och kyla ska främjas. Uppvärmning och kylning i våra 

byggnader och industrier utgör hälften av EU:s energiförbrukning. 

 

Ändringsförslag  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Baserat på bedömningen av 

befintliga och potentiella hinder ska 

medlemsstaterna vidta åtgärder i syfte att 

främja deltagande i egenförbrukning 

bland hyresgäster och hushåll som lever i 

fattigdom, inbegripet utveckling av 

incitament som underlättar tillgång till 

finansiering samt incitament som 

uppmuntrar utvecklare att genomföra 

projekt i socialt boende och 

fastighetsägare att göra egenförbrukning 

tillgängligt för hyresgästerna. Den här 

bedömningen ska ingå i medlemsstaternas 

nationella klimat- och energiplaner i 

enlighet med förordning [om styrning 

enligt förslaget i COM(2016)0759]. 

Or. en 

Motivering 

För att alla samhällsmedlemmar ska kunna delta i energiomställningen och dra fördel av 

egenförbrukning krävs särskilda bestämmelser som uppmuntrar hushåll som lever i 

energifattigdom och hushåll som hyr sina bostäder att delta i egenförbrukning. 

 

Ändringsförslag  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att traditionella kunder inte bestraffas 

genom att hinder för 

egenförbrukares/prosumenters deltagande 

avlägsnas och att lokala energisamhällen 

inte skapar extra kostnader för 

slutanvändare som beslutar sig för att 

förbli vanliga konsumenter. 

Or. en 
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Motivering 

En orättvis börda för resten av kunderna bör undvikas. 

 

Ändringsförslag  970 

Eva Kaili 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. 

3. Medlemsstaterna ska tillåta att 

egenförbrukares anläggningar ägs eller 
förvaltas av tredje parter i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll och ska förläna dessa 

anläggningar de rättigheter som beskrivs i 

punkt 1 a–d. Egenförbrukarna ska tillåtas 

ingå avtal med en annan leverantör för att 

täcka sitt återstående elbehov. Om 

egenförbrukare väljer att lämna lokalerna 

och de nya innehavarna inte önskar 

använda den energi som anläggningen 

för förnybar energi producerar ska 

medlemsstaternas lagstiftning säkerställa 

att anläggningen och eventuella 

tillhörande incitament kan överföras till 

andra kunder.  

Or. en 

Motivering 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 
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Ändringsförslag  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. Den egenproducerade el som 

löper genom kablarna i gemensamma 

områden på platser och i kvarter ska 

anses vara egenförbrukad el. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll, under förutsättning att den 

ekonomiska risken med att driva 

anläggningen förblir hos 

egenförbrukaren av förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  973 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. 

3. Egenförbrukarens anläggning får, 

efter egenförbrukarens medgivande, ägas 

eller förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Egenförbrukarens anläggning får 

förvaltas av en tredje part i fråga om 

installering, drift, inbegripet mätning, samt 

underhåll. 

3. Egenförbrukaren får besluta att 

överföra förvaltningen av sin anläggning 

till en tredje part i fråga om installering, 

drift, inbegripet mätning, samt underhåll. 

Or. en 

Motivering 

Artikeln ska säkerställa att egenförbrukare av förnybar energi har rätt att besluta att överföra 

förvaltningen av sin anläggning till en tredje part. Annars kan artikeln tolkas som om 

leverantörer ges möjlighet att begränsa tredje parts anläggningar, drift och underhåll som 

inte utförs av dem själva. 

 

Ändringsförslag  975 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska genomföra 

en bedömning av de befintliga hindren för 

och utvecklingspotentialen hos 
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egenförbrukning på sina territorier i syfte 

att införa en gynnsam ram för att främja 

och underlätta utvecklingen av 

egenförbrukning av förnybar energi. 

 Denna ram ska inbegripa 

 a) specifika åtgärder, inbegripet 

ekonomiska incitament, för att uppmuntra 

till egenförbrukning bland 

låginkomsthushåll som riskerar 

energifattigdom, inbegripet hyresgäster, 

 b) verktyg för att underlätta tillgången till 

finansiering, incitament för utvecklare att 

genomföra projekt i subventionerade 

bostäder, 

 d) incitament för fastighetsägare att skapa 

möjligheter till egenförbrukning för 

hyresgäster, 

 e) undanröjande av alla 

regleringsmässiga hinder för 

egenförbrukning av förnybar energi. 

 Bedömningen och den gynnsamma ramen 

ska utgöra en del av de nationella klimat- 

och energiplanerna i enlighet med 

förordning [om styrningen av 

energiunionen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska på nationell 

nivå sätta upp ett bindande mål för 

andelen förnybar energi som ska 

produceras av egenförbrukare år 2030. 

Innan ett sådant mål fastställs ska 

medlemsstaterna genomföra ett offentligt 

samråd med bland annat städer, 

konsumentorganisationer och det civila 
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samhället. Det här målet ska ingå i 

medlemsstaternas nationella klimat- och 

energiplaner i enlighet med förordning 

[om styrning enligt förslaget i 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Motivering 

Egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi är inte 

bara de centrala drivkrafterna bakom en snabb övergång till ett hållbart samhälle som helt 

och hållet bygger på förnybar energi, utan bidrar också med stora fördelar för samhället och 

ekonomin på lokal nivå. Att fastställa specifika mål baserat på den nationella potentialen 

skulle hjälpa medlemsstaterna att uppnå det övergripande målet för förnybar energi, öka 

välståndet och välmåendet på lokal och nationell nivå och slutligen skapa konsensus kring 

åtgärder för att hantera klimatförändringar. 

 

Ändringsförslag  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi inte på ett oberättigat eller 

oproportionerligt sätt minskar 

betalningen av nätavgifter och 

elsystemsavgifter jämfört med vad som 

hade motsvarat summan för enskilda 

konsumenter. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi på ett lämpligt sätt 

bidrar till systemets kostnad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska inte hindra 

slutkunder från att bli egenförbrukare av 

förnybar energi, bland annat genom att 

införa kumulativa tak eller 

enkelinstallationstak för volym eller 

kapacitet, tungrodda och orimliga 

förfaranden, avgifter, avtalsvillkor och 

tekniska bestämmelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  979 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi har rätt att producera, konsumera, 

lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom 

energiköpsavtal, utan oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 

lokala och regionala myndigheter och 

slutkunder har rätt att delta i ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi, under förutsättning att kunder 

som inte är hushåll utgörs av små och 

medelstora företag som inte har detta som 

primär kommersiell eller professionell 

verksamhet. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att lokalsamhällen som satsar på 

förnybar energi har rätt att producera, 

konsumera, lagra och sälja förnybar energi, 

bl.a. genom energiköpsavtal, försörja 

medlemmar i samhället samt 

organiserade marknader, antingen 

individuellt eller genom en tredje part, 
utan diskriminerande eller 

oproportionerligt tungrodda förfaranden 

och avgifter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  980 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi har rätt att producera, konsumera, 

lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom 

energiköpsavtal, utan oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi har rätt att producera, konsumera, 

lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom 

energiköpsavtal, utan oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade. Detaljerade 

bestämmelser måste fastställas för 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi, med beaktande av att dessa 

samhällen inte ges oproportionerliga 

privilegier jämfört med 

energileverantörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  981 

Werner Langen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi har rätt att producera, konsumera, 

lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom 

energiköpsavtal, utan oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi har rätt att producera, konsumera, 

lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom 

energiköpsavtal, utan oproportionerliga 

förfaranden och avgifter som inte är 

kostnadsrelaterade, under förutsättning att 

konsumenträttigheterna inte urvattnas 

och direkt eller indirekt diskriminering av 

andra konkurrenter undviks. 

Or. de 
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Motivering 

Genom att särskilda bestämmelser upprättas för lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi uppstår risken att andra marknadsaktörer diskrimineras, konsumenträttigheter 

urvattnas och nya oklarheter uppstår. Att vissa privilegieras genom undantagsbestämmelser 

ska principiellt undvikas. 

 

Ändringsförslag  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi inte på ett oberättigat eller 

oproportionerligt sätt minskar 

betalningen av nätavgifter och 

elsystemsavgifter jämfört med vad som 

hade motsvarat summan för enskilda 

konsumenter. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi på ett lämpligt sätt 

bidrar till systemets kostnader. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi i enlighet med definitionen i 

[omarbetningen av direktiv 2009/72/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0864] som är 
ett litet eller medelstort företag eller en 

organisation som drivs utan vinstsyfte, vars 
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kriterier: aktieägare eller medlemmar samarbetar 

inom produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor 

och vars samarbete kan ske över 

medlemsstaternas gränser. För att kunna 

dra fördel av behandling som ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi ska minst 51 % av platserna i 

styrelsen eller ledningen för enheten vara 

förbehållna lokala medlemmar, dvs. 

företrädare för lokala offentliga och 

lokala privata socioekonomiska 

intressegrupper eller privatpersoner som 

har ett direkt intresse i lokalsamhällets 

verksamhet och dess effekter. De måste 

dessutom uppfylla minst fyra av följande 

kriterier: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi i enlighet med definitionen i 

[omarbetningen av direktiv 2009/72/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0864] som är 
ett litet eller medelstort företag eller en 

organisation som drivs utan vinstsyfte, vars 

aktieägare eller medlemmar samarbetar 

inom produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor. 

För att kunna dra fördel av behandling 

som ett lokalsamhälle som satsar på 

förnybar energi ska minst 51 % av 

platserna i styrelsen eller ledningen för 

enheten vara förbehållna lokala 

medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 
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privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. De måste dessutom uppfylla 
minst fyra av följande kriterier: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  985 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi i enlighet med definitionen i 

[omarbetningen av direktiv 2009/72/EG 

enligt förslaget i COM(2016)0864] som är 
ett litet eller medelstort företag eller en 

organisation som drivs utan vinstsyfte, vars 

aktieägare eller medlemmar samarbetar 

inom produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor. 

För att kunna dra fördel av behandling 

som ett lokalsamhälle som satsar på 

förnybar energi ska minst 51 % av 

platserna i styrelsen eller ledningen för 

enheten vara förbehållna lokala 

medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

 De måste dessutom uppfylla minst fyra av 

följande kriterier: 

Or. en 
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Ändringsförslag  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi en förening, 

ett kooperativ, ett partnerskap, en 

organisation som drivs utan vinstsyfte eller 

någon annan juridisk person som styrs 

effektivt av lokala aktieägare eller 

medlemmar, som samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

Or. en 

Motivering 

Lokalsamhälle som satsar på förnybar energi bör definieras så brett som möjligt för att de 

ska få ett flexibelt verktyg för utveckling av förnybara energikällor. 

 

Ändringsförslag  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett lokalt 

baserat litet eller medelstort företag eller 

en lokalt baserad organisation som drivs 

utan vinstsyfte, vars aktieägare eller 

medlemmar samarbetar inom produktion, 

distribution, lagring och leverans av energi 

från förnybara källor, som i första hand 

representerar lokala intressen och som 
uppfyller minst fyra av följande kriterier: 

Or. en 
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Ändringsförslag  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag, ett offentligt organ 

eller ett statsägt företag eller en 

organisation som drivs utan vinstsyfte, vars 

aktieägare eller medlemmar samarbetar 

inom produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  989 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor. 

Or. en 

Motivering 

Det ska vara upp till medlemsstaterna att besluta om att främja lokalsamhällen som satsar på 
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förnybar energi. Det finns inte något objektivt skäl att föreslå en definition på EU-nivå. 

Dessutom kan artikeln knappast genomföras eller verifieras i praktiken. Vem kan övervaka att 

fyra av de fem ovan angivna kriterierna verkligen uppfylls? Vad händer om uppfyllandet av 

kriterierna ändras med tiden, dvs. vad skulle konsekvenserna bli för lokalsamhällena som 

satsar på förnybar energi? 

 

Ändringsförslag  990 

Massimiliano Salini 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller alla följande kriterier: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  991 

Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller minst fyra av följande 

kriterier: 

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle 

som satsar på förnybar energi ett litet eller 

medelstort företag eller en organisation 

som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare 

eller medlemmar samarbetar inom 

produktion, distribution, lagring och 

leverans av energi från förnybara källor, 

som uppfyller alla följande kriterier: 

Or. en 
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Motivering 

Det är viktigt att garantera homogenitet och konsekvens för att kunna säkerställa lika villkor 

inom hela EU. 

 

Ändringsförslag  992 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Aktieägarna eller medlemmarna 

är fysiska personer, lokala myndigheter 

inklusive kommuner eller små och 

medelstora företag som är verksamma på 

området förnybar energi. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Aktieägarna eller medlemmarna är 

fysiska personer, lokala myndigheter 

inklusive kommuner eller små och 

medelstora företag som är verksamma på 

området förnybar energi. 

a) Aktieägarna eller medlemmarna, 

som ska vara flera, är fysiska personer, 

lokala myndigheter inklusive kommuner 

eller små och medelstora företag som är 

verksamma på området förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  994 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a 



 

PE607.899v02-00 70/151 AM\1130434SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Aktieägarna eller medlemmarna är 

fysiska personer, lokala myndigheter 

inklusive kommuner eller små och 

medelstora företag som är verksamma på 

området förnybar energi. 

a) Aktieägarna eller medlemmarna, 

som ska vara flera, är fysiska personer, 

lokala myndigheter inklusive kommuner 

eller små och medelstora företag som är 

verksamma på området förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Aktieägarna eller medlemmarna är 

fysiska personer, lokala myndigheter 

inklusive kommuner eller små och 

medelstora företag som är verksamma på 

området förnybar energi. 

a) Aktieägarna eller medlemmarna, 

som ska vara flera, är fysiska personer, 

lokala myndigheter inklusive kommuner 

eller små och medelstora företag som är 

verksamma på området förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Aktieägarna eller medlemmarna är 

fysiska personer, lokala myndigheter 

inklusive kommuner eller små och 

medelstora företag som är verksamma på 

området förnybar energi. 

a) Aktieägarna eller medlemmarna är 

fysiska personer, lokala myndigheter 

inklusive kommuner, små och medelstora 

företag eller någon annan juridisk person 

som är verksamma på området förnybar 

energi. 

Or. en 
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Motivering 

Lokalsamhälle som satsar på förnybar energi bör definieras så brett som möjligt för att de 

ska få ett flexibelt verktyg för utveckling av förnybara energikällor. 

 

Ändringsförslag  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Samhällets främsta mål, i enlighet 

med dess stadgar, är att förse 

lokalsamhället med miljömässiga, sociala 

eller ekonomiska fördelar, snarare än att 

generera vinst åt medlemmarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  998 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Minst 51 % av aktieägarna eller 

medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Minst 51 % av aktieägarna eller b) Minst 51 % av aktieägarna eller 
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medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer. 

medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer eller kommuner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Minst 51 % av aktieägarna eller 

medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer. 

b) Minst 51 % av aktieägarna eller 

medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer eller offentliga organ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Minst 51 % av aktieägarna eller 

medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer. 

b) Minst 10 % av aktieägarna eller 

medlemmarna med rösträtt i enheten är 

fysiska personer. 

Or. en 

Motivering 

Lokalsamhälle som satsar på förnybar energi bör definieras så brett som möjligt för att de 

ska få ett flexibelt verktyg för utveckling av förnybara energikällor. Fysiska personer är inte 

alltid de viktigaste parterna. 

 

Ändringsförslag  1002 

Pavel Telička 
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Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Minst 51 % av aktierna eller 

vinstandelarna i enheten ägs av lokala 

medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Minst 51 % av aktierna eller 

vinstandelarna i enheten ägs av lokala 

medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

c) Minst 51 % av aktierna eller 

vinstandelarna i enheten ägs av lokala 

medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

myndigheter, lokala offentliga och lokala 

privata socioekonomiska intressegrupper 

eller privatpersoner som har ett direkt 

intresse i lokalsamhällets verksamhet och 

dess effekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Minst 51 % av aktierna eller 

vinstandelarna i enheten ägs av lokala 

c) Minst 51 % av aktierna eller 

vinstandelarna i enheten ägs av lokala 
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medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

medlemmar, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner etc. som har ett direkt 

intresse i lokalsamhällets verksamhet och 

dess effekter. 

Or. en 

Motivering 

Lokalsamhälle som satsar på förnybar energi bör definieras så brett som möjligt för att de 

ska få ett flexibelt verktyg för utveckling av förnybara energikällor. 

 

Ändringsförslag  1005 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Minst 51 % av platserna i styrelsen 

eller ledningen för enheten är förbehållna 

lokala medlemmar, dvs. företrädare för 

lokala offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1006 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Minst 51 % av platserna i styrelsen 

eller ledningen för enheten är förbehållna 

lokala medlemmar, dvs. företrädare för 

utgår 
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lokala offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Minst 51 % av platserna i styrelsen 

eller ledningen för enheten är förbehållna 

lokala medlemmar, dvs. företrädare för 

lokala offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

d) Minst 51 % av platserna i styrelsen 

eller ledningen för enheten är förbehållna 

lokala medlemmar, dvs. företrädare för 

lokala myndigheter, lokala offentliga och 

lokala privata socioekonomiska 

intressegrupper eller privatpersoner som 

har ett direkt intresse i lokalsamhällets 

verksamhet och dess effekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Minst 51 % av platserna i styrelsen 

eller ledningen för enheten är förbehållna 

lokala medlemmar, dvs. företrädare för 

lokala offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter. 

d) Minst 51 % av platserna i styrelsen 

eller ledningen för enheten är förbehållna 

lokala medlemmar, dvs. företrädare för 

lokala offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper, 

privatpersoner etc. som har ett direkt 

intresse i lokalsamhällets verksamhet och 

dess effekter. 

Or. en 
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Motivering 

Lokalsamhälle som satsar på förnybar energi bör definieras så brett som möjligt för att de 

ska få ett flexibelt verktyg för utveckling av förnybara energikällor. 

 

Ändringsförslag  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Deltagande är öppet för alla 

eventuellt intresserade lokala aktieägare, 

dvs. företrädare för lokala offentliga och 

lokala privata socioekonomiska 

intressegrupper eller privatpersoner som 

har ett direkt intresse i lokalsamhällets 

verksamhet och dess effekter och som 

uppfyller kriterierna i led a. 

Or. en 

Motivering 

retrewtws 

 

Ändringsförslag  1010 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 18 MW för el, 

värme och kyla och transporter som ett 

årligt genomsnitt under de fem 

föregående åren. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 18 MW för el, 

värme och kyla och transporter som ett 

årligt genomsnitt under de fem föregående 

åren. 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 20 MWe eller 

50 MWth för el, värme och kyla och 

transporter som ett årligt genomsnitt under 

de fem föregående åren. 

Or. en 

Motivering 

Lokalsamhälle som satsar på förnybar energi bör definieras så brett som möjligt för att de 

ska få ett flexibelt verktyg för utveckling av förnybara energikällor. Beroende på plats och 

yttre förhållanden kan lokalsamhällen som satsar på förnybar energi ha olika energibehov. 

Det är särskilt viktigt att också ta hänsyn till problem rörande värmeavgivning. 

 

Ändringsförslag  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 18 MW för el, 

värme och kyla och transporter som ett 

årligt genomsnitt under de fem föregående 

åren. 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 40 MW för el, 

värme och kyla och transporter som ett 

årligt genomsnitt under de fem föregående 

åren. 

Or. en 

Motivering 

Gränsen på 18 MW som lokalsamhällets genomsnittligt installerade kapacitet under de 

senaste fem åren riskerar att begränsa lokalsamhällenas potential, i synnerhet som det 

handlar om den sammanlagda kapaciteten för el, värme och kyla samt transport. 

Energisamhällen i EU har redan kapacitet för förnybar energi på mer än 18 MW. 
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Ändringsförslag  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 18 MW för el, 

värme och kyla och transporter som ett 

årligt genomsnitt under de fem föregående 

åren. 

e) Lokalsamhället har installerat en 

förnybar kapacitet på högst 5 MW för el, 

värme och kyla och transporter som ett 

årligt genomsnitt under de fem föregående 

åren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1014 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Deltagande är frivilligt och öppet 

för alla eventuellt intresserade lokala 

aktieägare, dvs. företrädare för lokala 

offentliga och lokala privata 

socioekonomiska intressegrupper eller 

privatpersoner som har ett direkt intresse i 

lokalsamhällets verksamhet och dess 

effekter och som uppfyller kriterierna i 

led a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led ea (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Deltagande är öppet för alla 

eventuellt intresserade lokala aktieägare, 

dvs. företrädare för lokala offentliga och 

lokala privata socioekonomiska 

intressegrupper eller privatpersoner som 

har ett direkt intresse i lokalsamhällets 

verksamhet och dess effekter och som 

uppfyller kriterierna i led a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar och 

ändrar stödsystem. Medlemsstaterna ska 

utforma och ändra stödsystem i syfte att 

främja, men inte diskriminera, 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi. Medlemsstaterna bör uppmuntra 

gränsöverskridande samarbete mellan 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1017 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem, samtidigt som de ser till att 

lika villkor gäller för alla producenter av 

el från förnybara energikällor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem, samtidigt som de ser till att 

lika villkor gäller för alla producenter av 

el från förnybara energikällor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 
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stödsystem. stödsystem, samtidigt som de ser till att 

lika villkor gäller för alla producenter av 

el från förnybara energikällor. 

Or. en 

Motivering 

Stödsystem ska säkerställa lika villkor för marknadsaktörer oberoende av storlek, 

ägarstruktur eller juridisk form. Andra alternativ för att minska risken för lokalsamhällen 

som satsar på förnybar energi bör sökas, till exempel genom en särskild typ av försäkring. 

 

Ändringsförslag  1020 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem, samtidigt som de ser till att 

lika villkor gäller för alla producenter av 

el från förnybara energikällor. 

Or. en 

Motivering 

Stödsystem ska säkerställa lika villkor för marknadsaktörer oberoende av storlek, 

ägarstruktur eller juridisk form. Andra alternativ för att minska risken för lokalsamhällen 

som satsar på förnybar energi bör sökas, till exempel genom en särskild typ av försäkring. 

 

Ändringsförslag  1021 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 
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särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem, samtidigt som de ser till att 

lika villkor gäller för alla producenter av 

el från förnybara energikällor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem, samtidigt som de ser till att 

lika villkor gäller för alla producenter av 

el från förnybara energikällor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1023 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar reglerna för 

statligt stöd ska medlemsstaterna beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

2. Medlemsstaterna ska beakta 

särdragen i de lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi när de utformar 

stödsystem. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1024 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska genomföra 

en bedömning av de befintliga hindren för 

och utvecklingspotentialen hos 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi på sina territorier i syfte att införa 

en gynnsam ram för att främja och 

underlätta för lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi att delta i produktion, 

förbrukning, lagring och försäljning av 

förnybar energi. 

 Denna ram ska inbegripa 

 a) mål och specifika åtgärder i syfte att 

hjälpa lokala och regionala myndigheter 

att möjliggöra utveckling av 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi och att delta direkt, 

 b) specifika åtgärder, inbegripet 

investeringsstöd, för att uppmuntra 

deltagande i lokalsamhällen som satsar på 

förnybar energi bland låginkomsthushåll 

som riskerar energifattigdom, inbegripet 

hyresgäster, 

 c) verktyg för att underlätta tillgången till 

finansiering och information, 

 d) rättsligt och kapacitetsbyggande stöd 

till lokala och regionala myndigheter i att 

bygga upp lokala företag som är aktiva i 

produktion, förbrukning, lagring och 

försäljning av förnybar energi, 

 e) undanröjande av alla rättsliga och 

administrativa hinder för lokalsamhällen 

som satsar på förnybar energi. 

 Bedömningen och den gynnsamma ramen 

ska utgöra en del av de integrerade 

nationella energi- och klimatplanerna i 

enlighet med förordning [om styrningen 
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av energiunionen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1025 

Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska anta 

bestämmelser om lokalsamhällen som 

satsar på förnybar energi som säkerställer 

följande: 

 a) Energisamhällen får inte utesluta en 

enskild konsument som geografiskt anses 

höra till energisamhället. 

 b) Energisamhällen ska anta 

bestämmelser som säkerställer lika och 

icke diskriminerande behandling av alla 

konsumenter som deltar i 

energisamhället. 

 c) Energisamhällen ska anta rättvisa 

bestämmelser för konsumenter som inte 

kan betala sina räkningar för tillfället 

eller under längre perioder – likvärdigt 

med skyddet av konsumenter som är 

individuellt anslutna till 

distributionsnätet. 

 d) Inrättandet av energisamhällen får inte 

leda till snedvridningar av det 

övergripande energisystemet och leda till 

högre energikostnader för konsumenter 

som inte är egenförbrukare och/eller inte 

själva deltar i energisamhällen. 

Or. en 

Motivering 

Det måste säkerställas att sårbara konsumenter i energisamhällen inte behandlas orättvist, 

förbises eller tvingas. 
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Ändringsförslag  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska på nationell 

nivå sätta upp ett bindande mål för 2030 

för andelen förnybar energi som ska 

produceras av lokalsamhällen som satsar 

på förnybar energi. Innan ett sådant mål 

fastställs ska medlemsstaterna genomföra 

ett offentligt samråd med bland annat 

städer, konsumentorganisationer och det 

civila samhället. Det här målet ska ingå i 

medlemsstaternas nationella klimat- och 

energiplaner i enlighet med förordning 

[om styrning enligt förslaget i 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Motivering 

Egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi är inte 

bara de centrala drivkrafterna bakom en snabb övergång till ett hållbart samhälle som helt 

och hållet bygger på förnybar energi, utan bidrar också med stora fördelar för samhället och 

ekonomin på lokal nivå. Att fastställa specifika mål baserat på den nationella potentialen 

skulle hjälpa medlemsstaterna att uppnå det övergripande målet för förnybar energi, öka 

välståndet och välmåendet på lokal och nationell nivå och slutligen skapa konsensus kring 

åtgärder för att hantera klimatförändringar. 

 

Ändringsförslag  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi utformas och tillämpas på ett sätt 
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som säkerställer att lokalsamhällen som 

satsar på förnybar energi inte kontrolleras 

av traditionella energiföretag, inbegripet 

privata kommersiella utvecklare och 

större energiföretag. I synnerhet ska 

medlemsstaterna, genom de nationella 

tillsynsmyndigheterna, övervaka 

tillämpningen av kriterier för 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi och deras behandling i 

utvecklingen av stödsystem för förnybar 

energi, i syfte att säkerställa transparens, 

icke-diskriminering och konsumentskydd 

och undvika missbruk eller påverkan på 

konkurrensen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. För alla nya anläggningar för 

förnybar energi och alla uppgraderingar 

av befintliga anläggningar för förnybar 

energi ska medlemsstaterna säkerställa att 

lokala och regionala myndigheter samt 

fysiska och juridiska personer med ett 

direkt intresse i anläggningen för 

förnybar energi och dess effekter ges 

möjlighet att delta i projektet genom ett 

lokalsamhälle som satsar på förnybar 

energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1029 

Werner Langen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 



 

AM\1130434SV.docx 87/151 PE607.899v02-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. de 

Motivering 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Ändringsförslag  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 23 utgår 

Integrering av förnybar energi i värme- 

och kylanläggningar 

 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

 

2. Medlemsstaterna får ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva 

och icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder och 

genomförande enheter, exempelvis 

bränsleleverantörer, som ska bidra till den 

 



 

PE607.899v02-00 88/151 AM\1130434SV.docx 

SV 

ökning som anges i punkt 1. 

3. Den ökning som anges i punkt 1 

får genomföras genom ett eller flera av 

följande alternativ: 

 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

 

b) Direkta åtgärder, såsom 

installering av högeffektiva system för 

förnybar värme och kyla i byggnader eller 

användning av förnybar energi för 

industriella uppvärmnings- och 

kylningsprocesser. 

 

c) Indirekta åtgärder som omfattas 

av säljbara certifikat som styrker 

efterlevnaden av skyldigheten genom stöd 

till indirekta åtgärder, som genomförs av 

en annan ekonomisk aktör såsom en 

självständig installatör av förnybar teknik 

eller ett energitjänsteföretag som 

tillhandahåller installeringstjänster på 

området förnybar energi. 

 

4. Medlemsstaterna får använda de 

etablerade strukturerna enligt de 

nationella kvotpliktsystem för 

energieffektivitet som anges i artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU för att genomföra 

och övervaka de åtgärder som avses i 

punkt 2. 

 

5. De enheter som utsetts enligt 

punkt 2 ska säkerställa att deras bidrag är 

mätbart och kontrollerbart och ska 

årligen från och med den 30 juni 2021 

rapportera till den myndighet som utsetts 

av medlemsstaten om 

 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

 

c) andelen förnybar energi av den 

totala mängd energi som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

 

d) typen av förnybar energikälla.  
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6. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att de rapporter som avses i punkt 5 

kontrolleras av den utsedda behöriga 

myndigheten. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1031 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska medlemsstaterna kräva att 

bränsleleverantörer för uppvärmning och 

kylning, i kombination med tillämpning 

av principen om energieffektivitet först 

och energibesparande åtgärder, ökar 
andelen förnybar energi som levereras för 

tekniker för uppvärmning och kylning med 

minst 2 procentenheter per år. Dessa 2 

procentenheter ska tas som ett genomsnitt 

från de tre senaste åren. När 

medlemsstaterna utformar politik som 

syftar till att hjälpa bränsleleverantörerna 

att uppfylla sina skyldigheter ska de 

prioritera de bästa tillgängliga teknikerna, 

såsom termisk solenergi, geotermisk 

energi, högeffektiva värmepumpar eller el 

från förnybara energikällor. De ska 

uppmuntra användning av biomassa i 

processer där det är svårt att uppnå en 

likvärdig prestanda med annan förnybar 

teknik, i synnerhet för processvärme. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn bör varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

Or. en 

Motivering 

En ökad andel förnybar energi till uppvärmning och kylning är ett steg i rätt riktning, men 

varje medlemsstat bör själv besluta om sin energimix (inte bara avseende förnybar teknik, 

utan också avseende hur sektorspecifika mål delas upp – uppvärmning, el, transport). 

 

Ändringsförslag  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

Medlemsstaterna ska definiera den 

förväntade ökningen i sina respektive 

bidrag till det övergripande målet för 2030 

i enlighet med artikel 3 i det här 

direktivet. 

Or. en 
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Motivering 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Ändringsförslag  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

Medlemsstaterna ska definiera den 

förväntade ökningen som en del av sina 

respektive bidrag till det övergripande 

målet för 2030 i enlighet med artikel 3. 

Or. en 

Motivering 

Den nuvarande andelen förnybar energi som levereras till uppvärmning och kylning varierar 

stort mellan medlemsstaterna av ett antal olika anledningar såsom olika utgångspunkter och 

potentialer. Att fastställa att alla medlemsstater ska sträva efter att öka andelen i samma takt 

verkar inte proportionerligt eller kostnadseffektivt. Varje medlemsstat bör fastställa 

ökningstakten som en del av strategin för att uppnå målet för 2030. 

 

Ändringsförslag  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 
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Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi, 

inbegripet spillvärme/spillkyla, som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, tills 

andelen förnybar energi inbegripet 

spillvärme/spillkyla är 100 %, uttryckt i 

nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi och/eller spillvärme och 

spillkyla inom värme- och kylsektorn ska 

varje medlemsstat sträva efter att öka 

andelen förnybar energi och/eller 

spillvärme och spillkyla som levereras för 

uppvärmning och kylning med minst 1 (en) 

procentenhet per år, uttryckt i nationell 

andel av den slutliga energianvändningen 

och beräknat enligt den metod som anges i 

artikel 7. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi och/eller spillvärme eller 

spillkyla inom värme- och kylsektorn ska 

varje medlemsstat sträva efter att öka 

andelen förnybar energi och/eller 

spillvärme eller spillkyla som levereras för 

uppvärmning och kylning med minst 1 (en) 

procentenhet per år, uttryckt i nationell 

andel av den slutliga energianvändningen 

och beräknat enligt den metod som anges i 

artikel 7. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi och/eller spillvärme eller 

spillkyla inom värme- och kylsektorn ska 

varje medlemsstat sträva efter att öka 

andelen förnybar energi och/eller 

spillvärme eller spillkyla som levereras för 

uppvärmning och kylning med minst 1 (en) 

procentenhet per år, uttryckt i nationell 

andel av den slutliga energianvändningen 

och beräknat enligt den metod som anges i 

artikel 7. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1039 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi och/eller spillvärme eller 

spillkyla inom värme- och kylsektorn ska 

varje medlemsstat sträva efter att öka 

andelen förnybar energi och/eller 

spillvärme eller spillkyla som levereras för 

uppvärmning och kylning med minst 2 

procentenheter per år, uttryckt i nationell 

andel av den slutliga energianvändningen 

och beräknat enligt den metod som anges i 

artikel 7. 

Or. en 

Motivering 

När andelen förnybara källor i värme- och kylsektorn ökas måste hänsyn tas till de 

fundamentalt skilda situationerna i olika medlemsstater avseende geografiska och 

klimatmässiga förhållanden och andra nationella särdrag samt medlemsstaternas rätt att 

besluta om valet av typ av förnybara källor och den egna energimixen. Spillvärme ska 

behandlas på ett liknande sätt som förnybar energi och möjliggöra för medlemsstaterna att 

uppnå sitt mål för förnybar energi för uppvärmning genom att införliva mer spillvärme i sina 

system. 

 

Ändringsförslag  1040 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn bör varje medlemsstat införa 

incitament för att öka andelen förnybar 

energi, inbegripet spillvärme eller spillkyla 

och med hänsyn tagen till teknisk och 

ekonomisk rimlighet samt forsknings- och 
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energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

utvecklingsåtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 2 procentenheter per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi med termisk användning 

(värme och kyla) inom industrin ska varje 

medlemsstat sträva efter att öka andelen 

förnybar energi som levereras för 

uppvärmning och kylning med minst 1 (en) 

procentenhet per år, uttryckt i nationell 

andel av den slutliga energianvändningen 

och beräknat enligt den metod som anges i 

artikel 7 

Or. es 
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Motivering 

Det är nödvändigt att betona att användningen av förnybar energi inom industrin, där de 

förnybara energikällornas stora potential måste konkurrera med andra bränslen med stor 

inverkan på klimatförändringarna såsom naturgas och motorgaser, som i många fall erhåller 

alltför mycket stöd, bortom den funktion som övergångsbränslen som de bör fylla. 

 

Ändringsförslag  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat utveckla 

ett stimulerande ramverk som syftar till att 

öka andelen förnybar energi som levereras 

för uppvärmning och kylning, uttryckt i 

nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

den metod som anges i artikel 7. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1044 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

med minst 1 (en) procentenhet per år, 

uttryckt i nationell andel av den slutliga 

energianvändningen och beräknat enligt 

1. I syfte att främja användningen av 

förnybar energi inom värme- och 

kylsektorn ska varje medlemsstat sträva 

efter att öka andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

genom att införa incitament som tar 

hänsyn till teknisk och ekonomisk 

rimlighet samt de olika nivåer av förnybar 
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den metod som anges i artikel 7. energi som redan används i 

medlemsstaterna. 

Or. en 

Motivering 

Till skillnad från el och gas kan värme inte levereras över regioner mellan 

landsbygdsområden. Därför är andelen förnybar energi starkt beroende av teknisk och 

ekonomisk potential. 

 

Ändringsförslag  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Om andelen förnybar energi, 

inbegripet spillvärme/spillkyla, som 

levereras för uppvärmning och kylning 

understiger 60 % ska medlemsstaten 

årligen öka andelen med minst 1 

procentenhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1046 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. När andelen förnybar energi som 

levereras för uppvärmning och kylning 

beräknas för tillämpningen av punkt 1 

ska medlemsstaterna beräkna spillvärme 

och spillkyla med en multiplikator på 0,5. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1047 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Genom undantag från punkt 1 får 

medlemsstater där andelen förnybara 

energikällor i värme- och kylsektorn 

överstiger 50 % minska denna skyldighet 

till 1 % för leverantörer av värme och 

kyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1048 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva och 

icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder och 

genomförande enheter, exempelvis 

bränsleleverantörer, som ska bidra till den 

ökning som anges i punkt 1. 

2. Medlemsstaterna får ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva och 

icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder, som ska bidra 

till ökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1049 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva och 

icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder och 

genomförande enheter, exempelvis 

bränsleleverantörer, som ska bidra till den 

ökning som anges i punkt 1. 

2. Medlemsstaterna får ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva och 

icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder, exempelvis 

bränsleleverantörer, som ska bidra till den 

ökning som anges i punkt 1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1050 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva och 

icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder och 

genomförande enheter, exempelvis 

bränsleleverantörer, som ska bidra till den 

ökning som anges i punkt 1. 

2. Medlemsstaterna ska ange och 

offentliggöra, på grundval av objektiva och 

icke-diskriminerande kriterier, en 

förteckning över åtgärder och 

genomförande enheter, som ska genomföra 

ökningen som anges i punkt 1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1051 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den ökning som anges i punkt 1 

får genomföras genom ett eller flera av 

följande alternativ: 

utgår 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 
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levereras för uppvärmning och kylning. 

b) Direkta åtgärder, såsom 

installering av högeffektiva system för 

förnybar värme och kyla i byggnader eller 

användning av förnybar energi för 

industriella uppvärmnings- och 

kylningsprocesser. 

 

c) Indirekta åtgärder som omfattas 

av säljbara certifikat som styrker 

efterlevnaden av skyldigheten genom stöd 

till indirekta åtgärder, som genomförs av 

en annan ekonomisk aktör såsom en 

självständig installatör av förnybar teknik 

eller ett energitjänsteföretag som 

tillhandahåller installeringstjänster på 

området förnybar energi. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1052 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den ökning som anges i punkt 1 

får genomföras genom ett eller flera av 

följande alternativ: 

utgår 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

 

b) Direkta åtgärder, såsom 

installering av högeffektiva system för 

förnybar värme och kyla i byggnader eller 

användning av förnybar energi för 

industriella uppvärmnings- och 

kylningsprocesser. 

 

c) Indirekta åtgärder som omfattas 

av säljbara certifikat som styrker 

efterlevnaden av skyldigheten genom stöd 

till indirekta åtgärder, som genomförs av 

en annan ekonomisk aktör såsom en 

självständig installatör av förnybar teknik 
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eller ett energitjänsteföretag som 

tillhandahåller installeringstjänster på 

området förnybar energi. 

Or. en 

Motivering 

Till skillnad från el och gas kan värme inte levereras över regioner mellan styrda områden. 

Därför är andelen förnybar energi starkt beroende av teknisk och ekonomisk potential. 

 

Ändringsförslag  1053 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den ökning som anges i punkt 1 får 

genomföras genom ett eller flera av 

följande alternativ: 

3. Den ökning som anges i punkt 1 får 

bland annat genomföras genom ett eller 

flera av följande alternativ: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning, 

inbegripet genom effektiva 

fjärrvärmesystem i enlighet med direktiv 

2012/27/EU. 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 102/151 AM\1130434SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi och/eller spillvärme och spillkyla i 

den energi och det bränsle som levereras 

för uppvärmning och kylning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi och/eller spillvärme eller spillkyla i 

den energi och det bränsle som levereras 

för uppvärmning och kylning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi och/eller spillvärme eller spillkyla i 

den energi och det bränsle som levereras 

för uppvärmning och kylning. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi och spillvärme och spillkyla i den 

energi och det bränsle som levereras för 

uppvärmning och kylning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1059 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

levereras för uppvärmning och kylning. 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi och spillvärme eller spillkyla i den 

energi och det bränsle som levereras för 

uppvärmning och kylning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1060 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi i den energi och det bränsle som 

a) Fysisk inblandning av förnybar 

energi och/eller spillvärme eller spillkyla i 
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levereras för uppvärmning och kylning. den energi och det bränsle som levereras 

för uppvärmning och kylning. 

Or. en 

Motivering 

När andelen förnybara källor i värme- och kylsektorn ökas måste hänsyn tas till de 

fundamentalt skilda situationerna i olika medlemsstater avseende geografiska och 

klimatmässiga förhållanden och andra nationella särdrag samt medlemsstaternas rätt att 

besluta om valet av typ av förnybara källor och den egna energimixen. Spillvärme ska 

behandlas på ett liknande sätt som förnybar energi och möjliggöra för medlemsstaterna att 

uppnå sitt mål för förnybar energi för uppvärmning genom att införliva mer spillvärme i sina 

system. 

 

Ändringsförslag  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi för industriella 

uppvärmnings- och kylningsprocesser. 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi och/eller spillvärme och 

spillkyla för industriella uppvärmnings- 

och kylningsprocesser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 
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förnybar energi för industriella 

uppvärmnings- och kylningsprocesser. 

förnybar energi och/eller spillvärme eller 

spillkyla för industriella uppvärmnings- 

och kylningsprocesser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi för industriella 

uppvärmnings- och kylningsprocesser. 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi och/eller spillvärme eller 

spillkyla för industriella uppvärmnings- 

och kylningsprocesser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1064 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi för industriella 

uppvärmnings- och kylningsprocesser. 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi och spillvärme eller 

spillkyla för industriella uppvärmnings- 

och kylningsprocesser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1065 

Miroslav Poche 
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Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi för industriella 

uppvärmnings- och kylningsprocesser. 

b) Direkta åtgärder, såsom installering 

av högeffektiva system för förnybar värme 

och kyla i byggnader eller användning av 

förnybar energi och/eller spillvärme eller 

spillkyla för industriella uppvärmnings- 

och kylningsprocesser. 

Or. en 

Motivering 

När andelen förnybara källor i värme- och kylsektorn ökas måste hänsyn tas till de 

fundamentalt skilda situationerna i olika medlemsstater avseende geografiska och 

klimatmässiga förhållanden och andra nationella särdrag samt medlemsstaternas rätt att 

besluta om valet av typ av förnybara källor och den egna energimixen. Spillvärme ska 

behandlas på ett liknande sätt som förnybar energi och möjliggöra för medlemsstaterna att 

uppnå sitt mål för förnybar energi för uppvärmning genom att införliva mer spillvärme i sina 

system. 

 

Ändringsförslag  1066 

Jeppe Kofod 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Indirekta åtgärder som omfattas 

av säljbara certifikat som styrker 

efterlevnaden av skyldigheten genom stöd 

till indirekta åtgärder, som genomförs av 

en annan ekonomisk aktör såsom en 

självständig installatör av förnybar teknik 

eller ett energitjänsteföretag som 

tillhandahåller installeringstjänster på 

området förnybar energi. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Garantier om ursprung fyller i princip inte någon funktion på den nuvarande marknaden, 

men riskerar att användas som kryphål för passivitet i övergången till förnybar energi i 

uppvärmning och kylning. 

 

Ändringsförslag  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Finansieringssystem och -

instrument eller ekonomiska och 

finansiella incitament som bidrar till 

installation av utrustning för förnybar 

uppvärmning och kylning och till 

utveckling av energinät som levererar 

förnybar energi till uppvärmning och 

kylning i byggnader och inom industrin. 

Or. es 

Motivering 

Man bör även beakta ekonomiska stöd, inte bara finansiella. 

Ändringsförslag  1068 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Andra politiska åtgärder med en 

likvärdig effekt såsom nationella 

skatteåtgärder, ekonomiska incitament, 

stadsplanering eller frivilliga 

överenskommelser med industrin eller 

lokala myndigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1069 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Andra politiska åtgärder med en 

likvärdig effekt i syfte att uppnå ökningen 

i punkt 1, exempelvis skatteåtgärder eller 

andra ekonomiska incitament. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Andra politiska åtgärder med en 

likvärdig effekt i syfte att uppnå ökningen 

i punkt 1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1071 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får använda de 

etablerade strukturerna enligt de 

nationella kvotpliktsystem för 

energieffektivitet som anges i artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU för att genomföra 

och övervaka de åtgärder som avses i 

utgår 
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punkt 2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1072 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får använda de 

etablerade strukturerna enligt de 

nationella kvotpliktsystem för 

energieffektivitet som anges i artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU för att genomföra 

och övervaka de åtgärder som avses i 

punkt 2. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1073 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får använda de 

etablerade strukturerna enligt de 

nationella kvotpliktsystem för 

energieffektivitet som anges i artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU för att genomföra 

och övervaka de åtgärder som avses i 

punkt 2. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1074 

Barbara Kappel 



 

PE607.899v02-00 110/151 AM\1130434SV.docx 

SV 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De enheter som utsetts enligt 

punkt 2 ska säkerställa att deras bidrag är 

mätbart och kontrollerbart och ska 

årligen från och med den 30 juni 2021 

rapportera till den myndighet som utsetts 

av medlemsstaten om 

utgår 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

 

c) andelen förnybar energi av den 

totala mängd energi som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

 

d) typen av förnybar energikälla.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  1075 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De enheter som utsetts enligt 

punkt 2 ska säkerställa att deras bidrag är 

mätbart och kontrollerbart och ska 

årligen från och med den 30 juni 2021 

rapportera till den myndighet som utsetts 

av medlemsstaten om 

utgår 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

 

c) andelen förnybar energi av den  
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totala mängd energi som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

d) typen av förnybar energikälla.  

Or. en 

Motivering 

Till skillnad från el och gas kan värme inte levereras över regioner mellan styrda områden. 

Därför är andelen förnybar energi starkt beroende av teknisk och ekonomisk potential. 

 

Ändringsförslag  1076 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning 

enligt typ av förnybar energi, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

a) den totala mängd energi som 

levererats för uppvärmning och kylning 

enligt typ av förnybar energi, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning enligt typ av förnybar energi, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1079 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning enligt typ av förnybar energi, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

b) den totala mängd förnybar energi 

och/eller spillvärme och spillkyla som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

Or. en 
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Ändringsförslag  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

b) den totala mängd förnybar energi 

och/eller spillvärme eller spillkyla som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1082 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) den totala mängd förnybar energi 

som levererats för uppvärmning och 

kylning, 

b) den totala mängd förnybar energi 

och/eller spillvärme eller spillkyla som 

levererats för uppvärmning och kylning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1083 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) den totala mängd spillvärme eller 

spillkyla som levererats för uppvärmning 

och kylning, 

Or. en 
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Ändringsförslag  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) andelen förnybar energi av den 

totala mängd energi som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

c) andelen förnybar energi av den 

totala mängd energi och/eller spillvärme 

eller spillkyla som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1085 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) andelen förnybar energi av den 

totala mängd energi som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

c) andelen förnybar energi av den 

totala mängd energi och/eller spillvärme 

eller spillkyla som levererats för 

uppvärmning och kylning, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1086 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) andelen spillvärme eller spillkyla 

av den totala mängd energi som levererats 

för uppvärmning och kylning, 

Or. en 
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Ändringsförslag  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) typen av förnybar energikälla. d) typen av förnybar energikälla 

och/eller källa till spillvärme och 

spillkyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) typen av förnybar energikälla. d) typen av förnybar energikälla 

och/eller källa till spillvärme eller 

spillkyla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1089 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) typen av förnybar energikälla. d) typen av förnybar energikälla och 

spillvärme eller spillkyla. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1090 

Miroslav Poche 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) typen av förnybar energikälla. d) typen av förnybar energikälla 

och/eller källa till spillvärme eller 

spillkyla. 

Or. en 

Motivering 

När andelen förnybara källor i värme- och kylsektorn ökas måste hänsyn tas till de 

fundamentalt skilda situationerna i olika medlemsstater avseende geografiska och 

klimatmässiga förhållanden och andra nationella särdrag samt medlemsstaternas rätt att 

besluta om valet av typ av förnybara källor och den egna energimixen. Spillvärme ska 

behandlas på ett liknande sätt som förnybar energi och möjliggöra för medlemsstaterna att 

uppnå sitt mål för förnybar energi för uppvärmning genom att införliva mer spillvärme i sina 

system. 

 

Ändringsförslag  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 5 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) d) andra politiska åtgärder med en 

likvärdig effekt i syfte att uppnå ökningen 

i punkt 1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1092 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att de rapporter som avses i punkt 5 

kontrolleras av den utsedda behöriga 

myndigheten. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1093 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att de rapporter som avses i punkt 5 

kontrolleras av den utsedda behöriga 

myndigheten. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Medlemsstaterna ska stödja 

utvecklingen av åtgärder och program 

som hanterar energifattigdom i den här 

sektorn. Stödåtgärder i detta avseende ska 

få tillräcklig finansiering från 

medlemsstaterna och från EU-medel i 

syfte att garantera tillgång till energi som 

en grundläggande social rättighet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 23 – punkt 6b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Medlemsstaterna ska på ett 

kostnadseffektivt sätt utveckla lösningar 

för förnybar uppvärmning och kylning av 

nya offentliga byggnader och för 

uppgradering av gamla offentliga 

byggnader. Offentliga byggnader för 

sårbara befolkningsgrupper, t.ex. skolor, 

sjukhus, äldreboenden osv., ska 

prioriteras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1096 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska stödja 

renovering av befintliga och utveckling av 

nya högeffektiva nätverk för fjärrvärme 

och fjärrkyla som enbart drivs med 

förnybara energikällor samt spillvärme 

eller spillkyla, efter en positiv ekonomisk 

och miljömässig kostnads-nyttoanalys 

som görs i samarbete med involverade 

lokala myndigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska sträva efter 

att öka andelen förnybar energi och/eller 

spillvärme och spillkyla i befintliga system 

för uppvärmning och kylning och, där så 

är rimligt, ska produktionen ske med 

högeffektiv kombinerad kraftvärme. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1098 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att leverantörer av fjärrvärme och 

fjärrkyla tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

För att undvika onödiga dubbletter bör den här punkten tas bort. Skyldigheten att 

tillhandahålla information om bränslemix i fjärrvärme tas redan upp i direktivet om 

energieffektivitet. 

 

Ändringsförslag  1099 

Hans-Olaf Henkel 
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Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi och 

spillvärme eller spillkyla i sina system. 

Denna information ska tillhandahållas på 

årsbasis och överensstämma med de 

standarder som används enligt direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1100 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska tillhandahållas på 

årsbasis eller på begäran och 
överensstämma med de standarder som 

används enligt direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system, 

exempelvis genom miljömärkning. Denna 

information ska överensstämma med de 

standarder som används enligt direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska tillhandahållas på 

årsbasis och överensstämma med de 

standarder som används enligt direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi och/eller 

spillvärme och spillkyla i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

avtalspartner om sina energiprestanda och 

andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

Motivering 

Värmeleverantörer kan inte förväntas tillhandahålla information till konsumenter som de inte 

har ett avtal med. 

 

Ändringsförslag  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till sina 

slutkunder om sina energiprestanda och 

andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1106 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till 

slutkonsumenter om sina energiprestanda 

och andelen förnybar energi i sina system. 

Denna information ska överensstämma 

med de standarder som används enligt 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla 

tillhandahåller information till kunder om 

sina energiprestanda och andelen förnybar 

energi i sina system. Denna information 

ska överensstämma med de standarder som 

används enligt direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 
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system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. Modernisering av 

ineffektiva system för fjärrvärme och 

fjärrkyla, inbegripet övergång från fossila 

källor till förnybara eller till spillvärme 

och spillkyla i system för fjärrvärme och 

fjärrkyla, bör främjas ytterligare med 

lämpliga medel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. Denna bortkoppling kan 

ersättas för att täcka den icke amorterade 

delen av de investeringar som kunden i 

fråga har gjort för uppkopplingen samt 

för andra investeringar eller kostnader för 

bortkopplingen som inte har amorterats. 

Or. fr 

Ändringsförslag  1109 

Hans-Olaf Henkel 
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Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU, fem år efter direktivets 

ikraftträdande, säger upp sina avtal med 

systemansvarig för fjärrvärme eller 

fjärrkyla, kopplar bort sig från systemet för 

att själva producera värme eller kyla från 

förnybara energikällor, eller byter till en 

annan leverantör av värme eller kyla vilken 

har tillgång till det system som avses i 

punkt 4. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1110 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU säger upp avtalet med 

leverantören av fjärrvärme eller fjärrkyla 

och sedan eventuellt kopplar bort sig från 

systemet för att själva producera värme 

eller kyla från förnybara energikällor, eller 

byter till en annan leverantör av värme 

eller kyla vilken har tillgång till det system 

som avses i punkt 4. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU eller inte kommer att det 

inom de kommande fem åren enligt sina 

investeringsplaner kopplar bort sig från 

systemet för att själva producera värme 

eller kyla från förnybara energikällor, eller 

byter till en annan leverantör av värme 

eller kyla vilken har tillgång till det system 

som avses i punkt 4. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att ägare till ineffektiva system för fjärrvärme och fjärrkyla som har påbörjat 

långsiktiga investeringar i syfte att skapa effektiva system får en övergångsperiod för 

genomförandet. En oberoende myndighet bör ha behörighet att verifiera om ovannämnda 

investeringsplaner möjliggör effektiva system för fjärrvärme och fjärrkyla under de 

kommande åren. 

 

Ändringsförslag  1112 

Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 
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eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

eller fjärrkyla kopplar bort sig från 

systemet för att själva producera värme 

eller kyla från förnybara energikällor, eller 

byter till en annan leverantör av värme 

eller kyla vilken har tillgång till det system 

som avses i punkt 4. 

Or. en 

Motivering 

Med tanke på värme- och kylsektorns särdrag bör teknikneutralitet garanteras. Därför bör 

marknadsaktörer kunna koppla bort sig och byta mellan olika tekniker. 

 

Ändringsförslag  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva använda värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller från effektiva 

uppvärmnings- eller 

kylningsanläggningar, eller byter till en 

annan leverantör av värme eller kyla vilken 

har tillgång till det system som avses i 

punkt 4. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU säger upp sina avtal med 

systemansvarig för fjärrvärme eller 

fjärrkyla för att själva producera värme 

eller kyla från förnybara energikällor, eller 

byter till en annan leverantör av värme 

eller kyla vilken har tillgång till det system 

som avses i punkt 4. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1116 

Claude Turmes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU kopplar bort sig från systemet 

för att själva producera värme eller kyla 

från förnybara energikällor, eller byter till 

en annan leverantör av värme eller kyla 

vilken har tillgång till det system som 

avses i punkt 4. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa de 

åtgärder som är nödvändiga för att tillåta 

att kunder till sådana system för fjärrvärme 

eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt 

system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den 

mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU säger upp sitt avtal med 

systemansvariga för fjärrvärme eller 

fjärrkyla för att själva producera värme 

eller kyla från förnybara energikällor, eller 

byter till en annan leverantör av värme 

eller kyla vilken har tillgång till det system 

som avses i punkt 4. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1117 

Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att koppla sig bort från eller byta 

leverantör till kunder som kan visa att den 

planerade alternativa lösningen för 

uppvärmning eller kylning leder till 

betydligt bättre energiprestanda. 

Resultatutvärderingen av den alternativa 

leveranslösningen kan baseras på 

energicertifikat enligt definitionen i 

direktiv 2010/31/EU. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 24.2. 

 

Ändringsförslag  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att koppla sig bort från eller byta 

leverantör till kunder som kan visa att den 

planerade alternativa lösningen för 

uppvärmning eller kylning leder till 

betydligt bättre energiprestanda. 

Resultatutvärderingen av den alternativa 

leveranslösningen kan baseras på 

energicertifikat enligt definitionen i 

direktiv 2010/31/EU. 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att byta leverantör till kunder som 

kan visa att den planerade alternativa 

lösningen för uppvärmning eller kylning 

leder till betydligt bättre energiprestanda 

eller en större andel förnybar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1119 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att koppla sig bort från eller byta 

leverantör till kunder som kan visa att den 

planerade alternativa lösningen för 

uppvärmning eller kylning leder till 

betydligt bättre energiprestanda. 

Resultatutvärderingen av den alternativa 

leveranslösningen kan baseras på 

energicertifikat enligt definitionen i 

direktiv 2010/31/EU. 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att säga upp avtalet med 

leverantören av fjärrvärme eller fjärrkyla 

och sedan koppla sig bort från eller byta 

leverantör till kunder som kan visa att den 

planerade alternativa lösningen för 

uppvärmning eller kylning leder till 

betydligt bättre energiprestanda. 

Resultatutvärderingen av den alternativa 

leveranslösningen kan baseras på 

energicertifikat enligt definitionen i 

direktiv 2010/31/EU. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att koppla sig bort från eller byta 

leverantör till kunder som kan visa att den 

planerade alternativa lösningen för 

uppvärmning eller kylning leder till 

betydligt bättre energiprestanda. 

Resultatutvärderingen av den alternativa 

leveranslösningen kan baseras på 

energicertifikat enligt definitionen i 

direktiv 2010/31/EU. 

3. Medlemsstaterna får begränsa 

rätten att koppla bort kunder som kan visa 

att den planerade alternativa lösningen för 

uppvärmning eller kylning leder till 

betydligt bättre energiprestanda. 

Resultatutvärderingen av den alternativa 

leveranslösningen kan baseras på 

energicertifikat enligt definitionen i 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1121 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  1122 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 
fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla, om det är tekniskt rimligt och 

kostnadseffektivt för både 

systemansvariga för fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem och kunder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

tillträde till fjärrvärme- och fjärrkylsystem 

för värme eller kyla som producerats med 

förnybara energikällor och för spillvärme 

eller spillkyla, baserat på icke-

diskriminerande kriterier som fastställs av 

en behörig myndighet i medlemsstaten. 

Detta tillträde, baserat på icke-

diskriminerande kriterier, ska möjliggöra 

direkt leverans av värme eller kyla från 
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leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

sådana källor till kunder som är anslutna 

till detta fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av 

andra leverantörer än den systemansvarige 

för fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor eller kraftvärme och för 

spillvärme eller spillkyla, i linje med 

definitionen av effektiv fjärrvärme och 

fjärrkyla (artikel 2.41 i direktiv 

2012/27/EU) [...]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1125 

Eugen Freund 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

det inte finns några rättsliga hinder för 

systemansvariga för fjärrvärme och 

fjärrkyla att köpa in förnybar värme eller 

kyla samt spillvärme eller spillkyla från 

tredje part. Detta måste vara ekonomiskt 
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spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

och tekniskt genomförbart för 

systemansvariga för fjärrvärme och 

producenterna av förnybar energi samt 

spillvärme eller spillkyla. 

Or. de 

Motivering 

Fjärrvärmenätet är i sig ett slutet system med behovsoptimerad värmeproduktion. 

Vidareledning av fjärrvärme från en tredje part i ett redan befintligt nät är av flera tekniska 

och ekonomiska anledningar inte möjlig eller utgör en mycket stor utmaning i både tekniskt 

och ekonomiskt hänseende. Förgreningen av fjärrvärmenäten och den därmed relaterade 

långtgående regleringen skulle medföra höga systemkostnader. 

 

Ändringsförslag  1126 

Paul Rübig 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska, på förhandlingsbasis, 

möjliggöra direkt inmatning av värme eller 

kyla från sådana källor till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet, om det är 

tekniskt eller ekonomiskt rimligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 
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Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 
fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

det inte finns några rättsliga hinder för 
fjärrvärme- och fjärrkylsystem att köpa 

värme eller kyla som producerats med 

förnybara energikällor och spillvärme eller 

spillkyla om det är ekonomiskt och 

tekniskt rimligt för systemansvariga för 

fjärrvärmesystemet och för kunder 

anslutna till fjärrvärmesystemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor, för spillvärme eller spillkyla 

och för högeffektiv kraftvärme. Detta 

icke-diskriminerande tillträde ska 

möjliggöra direkt leverans av värme eller 

kyla från sådana källor till kunder som är 

anslutna till detta fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem av andra leverantörer än den 

systemansvarige för fjärrvärme- och 

fjärrkylsystemet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till 

kunder som är anslutna till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

4. Medlemsstaterna kan fastställa 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett 

icke-diskriminerande tillträde till 

fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme 

eller kyla som producerats med förnybara 

energikällor och för spillvärme eller 

spillkyla. Detta icke-diskriminerande 

tillträde ska möjliggöra direkt leverans av 

värme eller kyla från sådana källor till detta 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra 

leverantörer än den systemansvarige för 

fjärrvärme- och fjärrkylsystemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1130 

Eugen Freund 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme 

eller kyla som produceras genom 

högeffektiv kraftvärme. Medlemsstaterna 

ska säkerställa att den systemansvarige 

för fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om 

utgår 
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ett sådant avslag äger rum, 

tillhandahåller relevant information till 

den behöriga myndigheten enligt punkt 9 

om åtgärder som skulle vara nödvändiga 

för att förstärka systemet. 

Or. de 

Motivering 

Fjärrvärmenätet är i sig ett slutet system med behovsoptimerad värmeproduktion. 

Vidareledning av fjärrvärme från en tredje part i ett redan befintligt nät är av flera tekniska 

och ekonomiska anledningar inte möjlig eller utgör en mycket stor utmaning i både tekniskt 

och ekonomiskt hänseende. Förgreningen av fjärrvärmenäten och den därmed relaterade 

långtgående regleringen skulle medföra höga systemkostnader. 

 

Ändringsförslag  1131 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme 

eller kyla som produceras genom 

högeffektiv kraftvärme. Medlemsstaterna 

ska säkerställa att den systemansvarige 

för fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om 

ett sådant avslag äger rum, 

tillhandahåller relevant information till 

den behöriga myndigheten enligt punkt 9 

om åtgärder som skulle vara nödvändiga 

för att förstärka systemet. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 
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Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme 

eller kyla som produceras genom 

högeffektiv kraftvärme. Medlemsstaterna 

ska säkerställa att den systemansvarige 

för fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om 

ett sådant avslag äger rum, 

tillhandahåller relevant information till 

den behöriga myndigheten enligt punkt 9 

om åtgärder som skulle vara nödvändiga 

för att förstärka systemet. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att den systemansvarige för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett 

sådant avslag äger rum, tillhandahåller 

relevant information till den behöriga 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om ett eller flera 

av följande villkor uppfylls: 
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myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder 

som skulle vara nödvändiga för att 

förstärka systemet. 

 – Systemet saknar nödvändig kapacitet på 

grund av andra leveranser av spillvärme 

eller spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme eller så finns det inte någon 

annan teknisk tillgång för att säkerställa 

fjärrvärmesystemets säkerhet. 

 – Systemet utgör ett effektivt system för 

värme eller kyla i den mening som avses i 

artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om 

tillgång ges skulle det leda till en 

försämring av systemets energieffektivitet. 

 – Om tillgång ges skulle priset för värme 

eller kyla öka i orimlig omfattning eller så 

skulle avgifterna för leverans av värme 

eller kyla till slutkunder öka. 

 Medlemsstaterna ska säkerställa att den 

systemansvarige för fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystemet, om ett sådant avslag äger 

rum, tillhandahåller relevant information 

till den behöriga myndigheten enligt punkt 

9 om åtgärder som skulle vara nödvändiga 

för att förstärka systemet. 

Or. en 

Motivering 

Punkt 5 kan i sin nuvarande form leda till ett hot av säkerheten för leverans av värme och 

kyla i system för värme/kyla, oberättigad ökning av kostnaderna för leverans av värme eller 

kyla samt risk för lägre effektivitet på systemnivå. 

 

Ändringsförslag  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 5. I medlemsstater med icke-
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fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att den systemansvarige för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett 

sådant avslag äger rum, tillhandahåller 

relevant information till den behöriga 

myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder 

som skulle vara nödvändiga för att 

förstärka systemet. 

diskriminerande tillgång till system för 

fjärrvärme eller fjärrkyla för andra 

leverantörer än den systemansvarige får 
systemansvarig för ett fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem vägra tillgång till 

leverantörer om systemet saknar nödvändig 

kapacitet på grund av andra leveranser av 

spillvärme eller spillkyla, av värme eller 

kyla från förnybara energikällor eller av 

värme eller kyla som produceras genom 

högeffektiv kraftvärme. Medlemsstaterna 

ska säkerställa att den systemansvarige för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett 

sådant avslag äger rum, tillhandahåller 

relevant information till den behöriga 

myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder 

som skulle vara nödvändiga för att 

förstärka systemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att den systemansvarige för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett 

sådant avslag äger rum, tillhandahåller 

relevant information till den behöriga 

myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder 

som skulle vara nödvändiga för att 

förstärka systemet. 

5. Oberoende myndigheter som har 

utsetts av medlemsstaterna i enlighet med 

bestämmelserna i punkt 9 får vägra 

tillgång till leverantörer till ett befintligt 

system för fjärrvärme eller fjärrkyla om 

systemet saknar nödvändig kapacitet på 

grund av andra leveranser av spillvärme 

eller spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att den systemansvarige för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett 

sådant avslag äger rum, tillhandahåller 

relevant information till den behöriga 

myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder 

som skulle vara nödvändiga för att 

förstärka systemet. 

5. En systemansvarig för ett 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra 

tillgång till leverantörer om systemet 

saknar nödvändig kapacitet på grund av 

andra leveranser av spillvärme eller 

spillkyla, av värme eller kyla från 

förnybara energikällor eller av värme eller 

kyla som produceras genom högeffektiv 

kraftvärme. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att den systemansvarige för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett 

sådant avslag äger rum, tillhandahåller 

relevant information till den behöriga 

myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder 

som skulle vara nödvändiga för att 

förstärka systemet, inbegripet åtgärdernas 

ekonomiska konsekvenser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1137 

Eugen Freund 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till 

fall. Undantag ska beviljas endast om det 

nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är 

utgår 
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ett ”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i 

artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om 

det utnyttjar potentialen för användning 

av förnybara energikällor och spillvärme 

eller spillkyla som fastställts genom den 

övergripande bedömning som gjorts enligt 

artikel 14 i direktiv 2012/27/EU. 

Or. de 

Motivering 

Fjärrvärmenätet är i sig ett slutet system med behovsoptimerad värmeproduktion. 

Vidareledning av fjärrvärme från en tredje part i ett redan befintligt nät är av flera tekniska 

och ekonomiska anledningar inte möjlig eller utgör en mycket stor utmaning i både tekniskt 

och ekonomiskt hänseende. Förgreningen av fjärrvärmenäten och den därmed relaterade 

långtgående regleringen skulle medföra höga systemkostnader. 

Ändringsförslag  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till 

fall. Undantag ska beviljas endast om det 

nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är 

ett ”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i 

artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om 

det utnyttjar potentialen för användning 

av förnybara energikällor och spillvärme 

eller spillkyla som fastställts genom den 

övergripande bedömning som gjorts enligt 

artikel 14 i direktiv 2012/27/EU. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till 

fall. Undantag ska beviljas endast om det 

nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är 

ett ”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i 

artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om 

det utnyttjar potentialen för användning 

av förnybara energikällor och spillvärme 

eller spillkyla som fastställts genom den 

övergripande bedömning som gjorts enligt 

artikel 14 i direktiv 2012/27/EU. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Med anledning av ändringsförslag nr 10 till punkt 5, som tar upp de nuvarande 

bestämmelserna i punkt 6, finns det inte längre något behov av att bevara punkt 6. 

 

Ändringsförslag  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till 

utgår 
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fall. Undantag ska beviljas endast om det 

nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är 

ett ”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i 

artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om 

det utnyttjar potentialen för användning 

av förnybara energikällor och spillvärme 

eller spillkyla som fastställts genom den 

övergripande bedömning som gjorts enligt 

artikel 14 i direktiv 2012/27/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1141 

Barbara Kappel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till 

fall. Undantag ska beviljas endast om det 

nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är 

ett ”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i 

artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om 

det utnyttjar potentialen för användning 

av förnybara energikällor och spillvärme 

eller spillkyla som fastställts genom den 

övergripande bedömning som gjorts enligt 

artikel 14 i direktiv 2012/27/EU. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till fall. 

Undantag ska beviljas endast om det nya 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är ett 

”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i artikel 

2.41 i direktiv 2012/27/EU och om det 

utnyttjar potentialen för användning av 

förnybara energikällor och spillvärme eller 

spillkyla som fastställts genom den 

övergripande bedömning som gjorts enligt 

artikel 14 i direktiv 2012/27/EU. 

6. Nya fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem kan på begäran undantas 

från tillämpningen av punkt 4 under en 

bestämd tidsperiod. Den behöriga 

myndigheten ska besluta om sådana 

ansökningar om undantag från fall till fall. 

Undantag ska beviljas endast om det nya 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är ett 

”effektivt system för fjärrvärme och 

fjärrkyla” i den mening som avses i artikel 

2.41 i direktiv 2012/27/EU och om det 

utnyttjar potentialen för användning av 

förnybara energikällor, kraftvärme eller 

spillvärme eller spillkyla som fastställts 

genom den övergripande bedömning som 

gjorts enligt artikel 14 i direktiv 

2012/27/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1143 

Flavio Zanonato 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Rätten att koppla bort sig eller byta 

leverantör kan utövas av enskilda kunder, 

av gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 24.2. 
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Ändringsförslag  1144 

Pavel Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Rätten att koppla bort sig eller byta 

leverantör kan utövas av enskilda kunder, 

av gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

7. Rätten att säga upp avtalet och 

eventuellt koppla bort sig eller byta 

leverantör kan utövas av enskilda kunder, 

av gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Rätten att koppla bort sig eller byta 

leverantör kan utövas av enskilda kunder, 

av gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

7. Rätten att koppla bort sig kan 

utövas av enskilda kunder, av 

gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Rätten att koppla bort sig eller byta 

leverantör kan utövas av enskilda kunder, 

av gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

7. Rätten att koppla bort sig kan 

utövas av enskilda kunder, av 

gemensamma företag som bildats av 

kunder eller av aktörer som agerar på 

uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste 

en sådan bortkoppling omfatta alla 

lägenheter i hela byggnaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Medlemsstaterna ska kräva att 

ansvariga för eldistributionssystem minst 

två gånger per år, i samarbete med 

systemansvariga för fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem inom deras respektive 

område, utvärderar fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystemens potential att 

tillhandahålla balanseringstjänster och 

andra systemtjänster, inklusive 

efterfrågeflexibilitet och lagring av 

överskottsel producerad från förnybara 

energikällor och om användningen av den 

fastställda potentialen skulle bli mer resurs- 

och kostnadseffektiv än alternativa 

lösningar. 

8. Medlemsstaterna kan kräva att 

ansvariga för eldistributionssystem, i 

samarbete med systemansvariga för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem inom deras 

respektive område, utvärderar fjärrvärme- 

eller fjärrkylsystemens potential att 

tillhandahålla balanseringstjänster och 

andra systemtjänster, inklusive 

efterfrågeflexibilitet och lagring av 

överskottsel producerad från förnybara 

energikällor och om användningen av den 

fastställda potentialen skulle bli mer resurs- 

och kostnadseffektiv än alternativa 

lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 
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Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Medlemsstaterna ska kräva att 

ansvariga för eldistributionssystem minst 

två gånger per år, i samarbete med 

systemansvariga för fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystem inom deras respektive 

område, utvärderar fjärrvärme- eller 

fjärrkylsystemens potential att 

tillhandahålla balanseringstjänster och 

andra systemtjänster, inklusive 

efterfrågeflexibilitet och lagring av 

överskottsel producerad från förnybara 

energikällor och om användningen av den 

fastställda potentialen skulle bli mer resurs- 

och kostnadseffektiv än alternativa 

lösningar. 

8. Medlemsstaterna ska kräva att 

ansvariga för eldistributionssystem, i 

samarbete med systemansvariga för 

fjärrvärme- eller fjärrkylsystem inom deras 

respektive område, utvärderar fjärrvärme- 

eller fjärrkylsystemens potential att 

tillhandahålla balanseringstjänster och 

andra systemtjänster, inklusive 

efterfrågeflexibilitet och lagring av 

överskottsel producerad från förnybara 

energikällor och om användningen av den 

fastställda potentialen skulle bli mer resurs- 

och kostnadseffektiv än alternativa 

lösningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Medlemsstaterna ska utse en eller 

flera oberoende myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

9. Medlemsstaterna ska utse en eller 

flera oberoende myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. Baserat på de 

utsedda myndigheternas arbete ska 

kommissionen utfärda en rapport vart 

fjärde år där genomförandet av 

bestämmelsen i den här artikeln och i 

synnerhet fastställandet av icke-

diskriminerande kriterier sammanfattas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Medlemsstaterna ska utse en eller 

flera oberoende myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

9. Medlemsstaterna ska utse en eller 

flera behöriga myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Medlemsstaterna ska utse en eller 

flera oberoende myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

9. Medlemsstaterna kan utse en eller 

flera behöriga myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Medlemsstaterna ska utse en eller 

flera oberoende myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

9. Medlemsstaterna kan utse en eller 

flera behöriga myndigheter för att 

säkerställa att konsumenternas rättigheter 

och reglerna för drift av fjärrvärme- och 

fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart 

definierade och efterlevs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Medlemsstaterna ska integrera 

fjärrvärme och fjärrkyla i offentliga 

byggnader och ekonomiskt stödja 

utvecklingen av lämpliga investeringar 

för att möjliggöra detta samt maximera 

offentliga system för fjärrvärme och 

fjärrkyla. Medlemsstaterna ska, i 

samarbete med relevanta intressenter, 

utveckla en strategi för att identifiera 

behoven och prioriteringarna på detta 

område. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 24 – punkt 9b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9b. Medlemsstaterna ska säkerställa 
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att regionala och lokala myndigheter 

integrerar hållbara lösningar för 

uppvärmning och kylning när de 

utvecklar strategier och planer för 

stadsplanering. Åtgärder avseende bland 

annat urban trädplanering eller urban 

avfallshantering måste beakta 

möjligheterna till hållbar fjärrvärme och 

fjärrkyla. Dessa planer och strategier ska 

utvecklas i samarbete med relevanta 

intressenter. 

Or. en 

 


