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Ændringsforslag 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI.

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI. Målerne skal være 
omkostningseffektive, og de skal forbedre 
husstandenes energieffektivitet.

Or. fi

Ændringsforslag 197
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI.

Medlemsstaterne bør sørge for, at 
slutkunder til elektricitet, naturgas, 
fjernvarme og/eller fjernkøling samt varmt 
brugsvand, udstyres med individuelle 
målere, der nøjagtigt måler og viser 
slutkundens faktiske energiforbrug og 
angiver oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
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fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne. Dette 
omfatter sikring af, at de intelligente 
målere er brugervenlige og giver klare, 
præcise og detaljerede informationer i 
realtid om energiforbruget, så slutkunden 
kan foretage energibesparelser.

Or. en

Ændringsforslag 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere, bør disse underkastes en fuld cost-
benefit-analyse af forbrugerinteressen i 
henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne. Når 
der fastsættes mindstekrav til 



AM\882705DA.doc 5/136 PE475.852v01-00

DA

mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

målerfunktioner og forpligtelser for 
markedsdeltagerne, sikrer 
medlemsstaterne sig, at der tages fuldt 
hensyn til målsætningerne om 
energieffektivitet og slutkundefordele.

Or. en

Begrundelse

Den tredje lovgivningspakke for et europæisk indre marked for gas og elektricitet giver 
medlemsstaterne mulighed for at foretage en cost-benefit-analyse, før de intelligente målere 
indføres. Kun hvis cost-benefit-analysen er positiv, bør der installeres intelligente målere i 80 
% af husholdningerne inden 2020. Dyre ordninger bør kun gennemføres, hvis de er til fordel 
for forbrugerne. Pengene til indførelse af intelligente målere er muligvis bedre givet ud til 
andre energieffektivitetsforanstaltninger, f.eks. isolering.

Ændringsforslag 200
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, bør
de sikre sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 201
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at 
måledata om deres produktion og -forbrug 
stilles til rådighed i realtid for tredjemand, 
der handler på vegne af slutkunden.

På elområdet bør måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden sikre, at måleren 
kan registrere el, der produceres hos 
slutkunden og sendes ud i elnettet. Hvis 
slutkunderne ønsker det, bør
medlemsstaterne sikre, at måledata om
deres produktion og -forbrug stilles til 
rådighed i realtid for tredjemand, der 
handler på vegne af slutkunden.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
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installeres varmeforbrugsmålere, der måler 
forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

installeres varmeforbrugsmålere, der måler 
forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed, såfremt de forbedrer 
husstandenes energieffektivitet. Hvis det 
ikke er teknisk muligt at benytte 
individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

Or. fi

Ændringsforslag 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der måler 
forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet eller en individuel 
kilde, en varmemåler ved bygningens 
indgang eller på passende vis ved kedlens 
forsyningssted. I ejendomme med flere 
lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der måler 
forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, med 
undtagelse af situationer, hvor det ikke vil 
være energieffektivt, til at måle 
varmeforbruget.

Or. pl

Ændringsforslag 204
Sabine Wils
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der måler 
forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt 
at benytte individuelle 
varmeforbrugsmålere, anvendes der 
individuelle varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også installeres 
individuelle varmeforbrugsmålere eller
individuelle varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator, der 
måler forbruget af varme eller køling i 
hver lejlighed. Udgifterne til det anvendte 
udstyr må ikke være større end den 
energibesparelse, der kan opnås med det.

Or. de

Ændringsforslag 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der 
måler forbruget af varme eller køling i 
hver lejlighed. Hvis det ikke er teknisk 
muligt at benytte individuelle 
varmeforbrugsmålere, anvendes der 
individuelle varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

Medlemsstaterne sikrer, at forbruget i 
bygninger med flere enheder (beboelse og 
erhverv), hvis enheder forsynes med 
varme og varmt brugsvand fra centrale 
systemer, måles for hver enhed; 
medlemsstaterne indfører regler for den 
årlige forbrugsbaserede fordeling af 
udgifterne til varme og varmt brugsvand i 
disse bygninger. Der kan gives 
dispensation, hvis det er teknisk og/eller 
økonomisk uhensigtsmæssigt at installere 
målerudstyr eller at fordele udgifterne på 
basis af forbruget, f.eks. i højeffektive 
bygninger. Måling af køling er valgfrit.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også installeres 
individuelle varmeforbrugsmålere, der 
måler forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

For så vidt angår opvarmning og køling, 
bør der i en bygning, der forsynes fra et 
fjernvarmenet, installeres en varmemåler 
ved bygningens indgang. I ejendomme 
med flere lejligheder bør der også 
installeres individuelle 
varmeforbrugsmålere, der måler forbruget 
af varme eller køling i hver lejlighed. Hvis 
det ikke er teknisk muligt at benytte 
individuelle varmeforbrugsmålere, bør der 
anvendes individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 207
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling af varmeforbrugsomkostningerne 

Medlemsstaterne bør indføre forskrifter 
om fordeling af 
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i ejendomme med flere lejligheder, der har 
centralvarme eller -køling. Forskrifterne 
skal omfatte retningslinjer for 
korrektionsfaktorer, der afspejler 
bygningsmæssige forhold som f.eks. 
varmetransmission mellem lejligheder.

varmeforbrugsomkostningerne i 
ejendomme med flere lejligheder, der har 
centralvarme eller -køling. Forskrifterne 
bør omfatte retningslinjer for 
korrektionsfaktorer, der afspejler 
bygningsmæssige forhold som f.eks. 
varmetransmission mellem lejligheder.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 208
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. 
januar 2015, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, bør
medlemsstaterne senest den 1. januar 2015
sikre, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
bør ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

Or. en
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Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 209
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunderne får 
mulighed for at vælge mellem elektronisk 
fakturering og fakturering i papirudgave 
samt mulighed for let adgang til 
supplerende oplysninger, der giver 
kunderne mulighed for selv at kontrollere 
deres forbrugsudvikling i detaljer, jf. bilag 
VI, punkt 1.1.

Medlemsstaterne bør sikre, at slutkunderne 
får mulighed for at vælge mellem 
elektronisk fakturering og fakturering i 
papirudgave samt mulighed for let adgang 
til supplerende oplysninger, der giver 
kunderne mulighed for selv at kontrollere 
deres forbrugsudvikling i detaljer, jf. bilag 
VI, punkt 1.1.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 210
Richard Seeber

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
oplysninger om energifakturering og 
forbrugsudvikling, på slutkundens 
anmodning stilles til rådighed for en 
energitjenesteleverandør udpeget af 
slutkunden.

Medlemsstaterne bør kræve, at oplysninger 
om energifakturering og forbrugsudvikling, 
på slutkundens anmodning stilles til 
rådighed for en energitjenesteleverandør 
udpeget af slutkunden.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 211
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne fra måling og fakturering 
af det individuelle energiforbrug samt de 
øvrige oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2, 
3 og bilag VI, leveres gratis til 
slutkunderne.

3. Oplysningerne fra måling og fakturering 
af det individuelle energiforbrug samt de 
øvrige oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2, 
3 og bilag VI, bør leveres gratis til 
slutkunderne.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.



AM\882705DA.doc 13/136 PE475.852v01-00

DA

Ændringsforslag 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne forpligter de 
nationale tilsynsmyndigheder til en gang 
om året at kontrollere, at energiregninger 
er tilgængelige og anvendelige for 
forbrugerne. Resultaterne skal gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal kunne forstå deres energiregninger, hvis de skal ændre deres 
energiforbrug. De nationale tilsynsmyndigheder skal derfor forpligtes til at undersøge, om 
forbrugerne kan forstå deres regninger. Når oplysningerne offentliggøres, vil forbrugerne 
kunne vælge de selskaber, der har den bedste praksis.

Ændringsforslag 213
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel gælder ikke, hvis en 
cost-benefit-analyse viser, at udgifterne til 
at installere individuelle målere overstiger 
de fordele, der kan opnås ved 
slutkundernes potentielle besparelser.
Hvis den økonomiske vurdering af 
indførelse af intelligente målere i henhold 
til direktiv 2009/72/EF falder ud til fordel 
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for at indføre dem, gælder den i stk. 2 
fastsatte frist ikke.

Or. en

Begrundelse

Distributionsselskaberne er allerede i gang med at indføre intelligente målere i henhold til de 
tidsplaner, der er fastsat i det tredje elektricitetsdirektiv (direktiv 2009/72/EF), dvs. 80 % af 
de kunder, som er blevet positivt vurderet i en cost-benefit-analyse, skal være forsynet med 
intelligente målere inden 2020. Det nye direktiv bør ikke bringe igangværende 
investeringsplaner i fare. Samtidig bør distributionsselskaberne ikke tvinges til at vedtage 
løsninger, som ikke er økonomisk hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 214
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner udgår
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 6 til 8, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest 
[12 måneder efter dette direktiv 
ikrafttræden] Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
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fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 215
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 6 til 8, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest [12 
måneder efter dette direktiv ikrafttræden] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 6 til 8, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Sanktioneringen må ikke ske 
hverken generelt eller uafhængigt af 
culpa. Det skal i den enkelte sag 
undersøges nøje, hvad f.eks. 
energiselskaber har gjort for at opnå 
målene, og hvorfor det ikke er lykkedes at 
nå dem. Medlemsstaterne giver senest [12 
måneder efter dette direktiv ikrafttræden] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. de

Ændringsforslag 216
Sabine Wils

Forslag til direktiv
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Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør indføre en operativ, 
rimelig og afskrækkende administrativ 
bøde for at sikre håndhævelsen af artikel 
6-8 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 217
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
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mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling.

Hver national plan skal fastsætte:
a) nationale kraftvarmeudviklingsmål for 
2020 og tilsvarende delmål
b) områder for fremme af fjernvarme, 
hvor cost-benefit-analyser har påvist 
kraftvarmepotentiale
c) de oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 

d) Planerne bør være baseret på en 
omfattende cost-benefit-analyse for hver 
af de planlagte investeringer, idet der 
tages højde for den eksisterende 
varmeefterspørgsel og de forskellige 
forbrugsprofiler (f.eks. industrielle, 
beboelsesmæssige eller tertiære 
forbrugsmønstre). Desuden bør 
forskellige former for 
kraftvarmeproduktion overvejes (mikro, 
til eget forbrug …) på grundlag af de 
særlige forhold i den nationale 
efterspørgsel og forbrugsmønstrene.
e) Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. en
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Begrundelse

A "one fits all" approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Ændringsforslag 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, 
herunder arealplaner i byer og 
landområder, og at de efterlever 
planlægningskriterierne i bilag VII.

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne et nationalt varme- og
kølekort og underretter Kommissionen om 
det; kortet skal gøre det muligt at finde og 
udvikle en mere effektiv 
kraftvarmeproduktion, fjernvarme og 
fjernkøling og indeholde de oplysninger, 
der er fastsat i bilag VII. Planerne 
ajourføres og tilsendes Kommissionen 
hvert femte år. 

Or. fi
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Ændringsforslag 220
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, herunder små og 
mikrokraftvarmeanlæg, og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. en

Ændringsforslag 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 

1. Senest den 1. januar 2016 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
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Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. pl

Ændringsforslag 222
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen 
om den; planen skal have til formål at 
udnytte mulighederne for at anvende 
højeffektiv kraftvarmeproduktion og 
effektiv fjernvarme og fjernkøling og 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII. Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

1. Senest den 1. januar 2014 analyserer
medlemsstaterne mulighederne for at 
anvende højeffektiv kraftvarmeproduktion 
og effektiv fjernvarme og fjernkøling og 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII, og underretter Kommissionen 
herom. Analyserne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. de

Begrundelse

Pligten til at anvende den nationale varme- og køleplan på samtlige arealanvendelses- og 
lokalplaner er en enorm bureaukratisk opgave og en væsentlig begrænsning på de regionale 
og lokale beslutningstageres fleksibilitet.
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Ændringsforslag 223
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Forvaltningsindsatsen i denne forbindelse 
bør holdes så lavt som mulig. Planerne 
ajourføres og tilsendes Kommissionen 
hvert femte år. Medlemsstaterne sikrer ved 
hjælp af deres lovrammer, at de nationale 
varme- og køleplaner lægges til grund for 
den lokale og regionale fysiske 
planlægning, herunder arealplaner i byer 
og landområder, og at de efterlever 
planlægningskriterierne i bilag VII. I 
denne fysiske planlægning bør højeffektiv 
kraftvarmeproduktion prioriteres højt.

Or. de

Ændringsforslag 224
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Til brug for den i stk. 1 nævnte 
vurdering gennemfører medlemsstaterne 
en cost-benefit-analyse for deres område 
baseret på klimaforhold, økonomisk 
gennemførlighed eller teknisk egnethed 
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med henblik på at identificere og fremme
gennemførelsen af de mest 
omkostningseffektive løsninger for at 
opfylde varme- og kølebehovet.

Or. en

Begrundelse

De nationale udviklingsplaner, som er indeholdt i forslaget til direktiv, bør indeholde en cost-
benefit-analyse, der sikrer en konsekvent udvikling gennem en omhyggelig planlægning af 
varmebehovet.

Ændringsforslag 225
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme.

2. På baggrund af de i stk. 1 og 1a nævnte 
vurderinger træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger for at udbygge 
en effektiv fjernvarme- og 
fjernkøleinfrastruktur, som kan åbne for 
etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 8. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme, når varme produceres i 
forbrændingsanlæg.

Or. en

Ændringsforslag 226
Judith A. Merkies
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, herunder små og 
mikrokraftvarmeanlæg, og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme.

Or. en

Ændringsforslag 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
forhåbentlig kan gøre det muligt at 
etablere højeffektiv kraftvarmeproduktion 
og anvendelse af spildvarme og 
vedvarende energikilder til opvarmning og 
køling i overensstemmelse med stk. 1, 3, 6 
og 7. Under udbygningen af fjernvarme- og 
fjernkøleanlæg, skal der så vidt muligt 
satses på højeffektiv kraftvarme i stedet for 
værker, der kun producerer varme.

Or. pl
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Ændringsforslag 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at der ved 
planlægningen af nye strømproducerende
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Or. fi

Ændringsforslag 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 MW
inden for de områder, der er udpeget som 
områder med kraftvarmepotentiale i 
henhold til stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 230
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 

Medlemsstaterne sikrer, at der ved 
planlægningen af alle nye termiske 
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indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

kraftværker med en samlet indfyret termisk 
effekt på mere end 20 MW gennemføres 
undersøgelser af de tekniske og 
økonomiske muligheder for at indføre et 
kraftværk med udstyr, som gør det muligt 
at udnytte spildvarmen ved hjælp af en 
højeffektiv kraftvarmeenhed.

Or. en

Ændringsforslag 231
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, hvis det er teknisk, 
samfundsøkonomisk og kommercielt 
muligt, forsynes med udstyr, som gør det 
muligt at udnytte spildvarmen ved hjælp 
af en højeffektiv kraftvarmeenhed.
Medlemsstaterne sikrer, at der foruden 
andre kriterier tages højde for 
varmebehovspunkter ved placeringen af 
termiske elproduktionsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring præciseres det, at kun teknisk og økonomisk sunde projekter bør 
gennemføres. Desuden bør man ved placeringen af anlæg tage højde for varmebehovspunkter.
Det bør dog ikke være det eneste kriterium. Medlemsstaterne skal også tage højde for andre 
kriterier, såsom sikkerhed i forbindelse med atomkraftværker, placering af gasrørledninger i 
forbindelse med gaskraftanlæg osv.
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Ændringsforslag 232
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW:

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
termiske kraftværker med en samlet 
indfyret termisk effekt på mere end 20 
MW, undtagen atomkraftværker:

Or. en

Begrundelse

Dispensationsreglerne bør tage højde for de særlige forhold omkring atomkraftværker, som 
opererer med en høj lastfaktor. På grund af lastfaktoren og begrænset efterspørgsel efter 
varme som følge af demografiske profiler kan de ikke opnå et forhold mellem varme- og 
elproduktion, som opfylder kravene til højeffektiv kraftvarmeproduktion som fastlagt i stk. 3 
og 6. Alle atomanlæg bør være helt undtaget fra kravene, da de som udgangspunkt ikke 
opfylder kravene til højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 233
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb



AM\882705DA.doc 27/136 PE475.852v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed og

a) er forsynet med udstyr, der giver 
mulighed for at genindvinde spildvarmen 
ved hjælp af en højeffektiv 
kraftvarmeproduktionsenhed eller

Or. pl

Ændringsforslag 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) får undersøgt
omkostningseffektiviteten samt den 
tekniske realiseringsmulighed for 
byggeriet af dem

Or. fi

Ændringsforslag 236
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

b) søges lokaliseret således, at spildvarmen 
kan udnyttes i varmebehovspunkter.

Or. fi

Ændringsforslag 238
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
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bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres 
under hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

bestemmelserne i første afsnit opfyldes.

Or. fi

Ændringsforslag 240
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en egnet 
varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Medlemsstaterne vedtager 
bevillingskriterier som omhandlet i artikel 
7 i direktiv 2009/72/EF eller tilsvarende 
bevillingskriterier for at sikre, at 
bestemmelserne i første afsnit opfyldes. De 
skal især sikre, at nye anlæg placeres under 
hensyntagen til, om der er en yderligere 
egnet varmelast til kraftvarmeproduktion i 
overensstemmelse med bilag VIII.

Or. pl

Ændringsforslag 241
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan i deres 
godkendelseskriterier eller tilsvarende
fastsætte betingelser for at undtage 
individuelle anlæg fra bestemmelserne i 
første afsnit, hvis
a) en cost-benefit-analyse for det enkelte 
anlæg viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
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fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling; eller
b) kravet i første afsnit, litra b), til 
anlæggets placering ikke kan opfyldes, 
fordi det er nødvendigt at placere 
anlægget tæt på en geologisk 
lagringslokalitet med tilladelse i henhold 
til direktiv 2009/31/EF.

Or. en

Ændringsforslag 242
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 243
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse fra 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

udgår

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt
b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 



AM\882705DA.doc 31/136 PE475.852v01-00

DA

nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller
c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.
 Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser. 

Or. en

Ændringsforslag 244
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, hvis:

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg skal være økonomisk bæredygtige. I tilfælde, hvor de ikke er økonomisk 
bæredygtige, kan andre energieffektivitetsforanstaltninger være mere hensigtsmæssige, og der 
bør fortsat være finansielle midler til rådighed til at anvende andre 
energieffektivitetsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 245
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

For at sikre, at kun projekter med teknisk 
potentiale og en positiv 
samfundsøkonomisk og 
erhvervsøkonomisk fordel bliver 
gennemført, fastsætter medlemsstaterne
betingelser for fritagelse fra 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte 
fælles vilkår for dispensation fra kraftvarmeforpligtelsen, som sikrer, at projekter, der er 
uøkonomiske eller teknisk usunde, ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 246
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse fra bestemmelserne i stk. 3, hvis:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte 
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fælles vilkår for dispensation fra kraftvarmeforpligtelsen, hvis litra a), b) og c) i dette stykke
ikke er opfyldt. Det bør sikre, at projekter, der er uøkonomiske eller teknisk usunde, ikke 
bliver gennemført.

Ændringsforslag 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 248
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

a) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte 
fælles vilkår for dispensation fra kraftvarmeforpligtelsen, som sikrer, at projekter, der er 
uøkonomiske eller teknisk usunde, ikke bliver gennemført.
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Ændringsforslag 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 250
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

b) anlægget er placeret tæt på en geologisk 
lagringslokalitet med tilladelse i henhold til 
direktiv 2009/31/EF, eller

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte 
fælles vilkår for dispensation fra kraftvarmeforpligtelsen, som sikrer, at projekter, der er 
uøkonomiske eller teknisk usunde, ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 252
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte 
fælles vilkår for dispensation fra kraftvarmeforpligtelsen, som sikrer, at projekter, der er 
uøkonomiske eller teknisk usunde, ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 253
Karl-Heinz Florenz
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne ikke giver mulighed for et 
konkurrencedygtigt afkast af 
investeringerne, når man tager højde for
de fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg skal være økonomisk bæredygtige. I tilfælde, hvor de ikke er økonomisk 
bæredygtige, kan andre energieffektivitetsforanstaltninger være mere hensigtsmæssige, og der 
bør fortsat være finansielle midler til rådighed til at anvende andre 
energieffektivitetsforanstaltninger.

Ændringsforslag 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) højeffektive gas- eller kulkraftværker 
skal tillades uden kraftvarmeenhed af 
samfundsøkonomiske årsager eller for at 
sikre netstabiliteten.

Or. de

Begrundelse

Foruden kraftvarmeanlæg bør medlemsstaterne også på lige fod kunne tillade højeffektive nye 
gas- eller kulkraftværker af samfundsøkonomiske årsager og for at sikre netstabiliteten. 
Direktivforslagets undtagelsesordning, som indeholder et forbehold for Kommissionen, er 
ikke tilstrækkeligt til at sikre dette.
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Ændringsforslag 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2016. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat betingelserne for fritagelse, 
indtil Kommissionen har godkendt de 
ændrede betingelser.
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Or. pl

Ændringsforslag 257
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, 
og er i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner, der er 
omhandlet i stk. 1.

5. Medlemsstaterne sikrer, at en effektiv 
energiproduktion, -distribution og 
anvendelse tages i betragtning i 
medlemsstaternes nationale regler om
fysisk planlægning af by- og landdistrikter.

Or. fi

Ændringsforslag 259
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
er i overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1.

5. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
regler om fysisk planlægning af by- og 
landdistrikter er tilpasset til de 
bevillingskriterier, der er nævnt i stk. 3, og 
tager behørig højde for de nationale 
varme- og køleplaner, der er omhandlet i 
stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Pligten til at anvende den nationale varme- og køleplan på samtlige arealanvendelses- og 
lokalplaner er en enorm bureaukratisk opgave og en væsentlig begrænsning på de regionale 
og lokale beslutningstageres fleksibilitet.

Ændringsforslag 260
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk.

Or. en
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Ændringsforslag 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF og når det 
er dokumenteret omkostningseffektivt, 
gøres til en betingelse for den nye eller 
ajourførte godkendelse eller licens, at 
anlægget omstilles til drift som et 
højeffektivt kraftvarmeværk, hvis det 
ligger et sted, hvor spildvarmen kan 
udnyttes.

Or. fi

Ændringsforslag 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 

6. Medlemsstaterne sikrer, at det i 
områder, der er udpeget som områder 
med kraftvarmepotentiale, ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en præferencebetingelse for den nye eller 
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kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

ajourførte godkendelse eller licens, at 
anlægget teknisk og økonomisk kan 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor der er tilstrækkeligt stort og stabilt 
varmebehov på lang sigt. Etablering på 
elproduktionsanlæg af anlæg til CO2-
opsamling eller lagring anses ikke for at 
være fornyelse af udstyret i henhold til 
disse bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

A "one fits all" approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Ændringsforslag 263
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
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kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

kraftvarmeværk, hvis et sådant projekt 
med højeffektiv kraftvarmeproduktion er 
teknisk, samfundsøkonomisk og 
kommercielt bæredygtigt.

Or. en

Ændringsforslag 264
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, undtagen atomkraftanlæg, i 
forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

Or. en

Begrundelse

Dispensationsreglerne bør tage højde for de særlige forhold omkring atomkraftværker, som 
opererer med en høj lastfaktor. På grund af lastfaktoren og begrænset efterspørgsel efter 
varme som følge af demografiske profiler kan de ikke opnå et forhold mellem varme- og 
elproduktion, som opfylder kravene til højeffektiv kraftvarmeproduktion som fastlagt i stk. 3 
og 6. Alle atomanlæg bør være helt undtaget fra kravene, da de som udgangspunkt ikke 
opfylder kravene til højeffektiv kraftvarmeproduktion.
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Ændringsforslag 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at det ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, gøres til 
en betingelse for den nye eller ajourførte 
godkendelse eller licens, at anlægget 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk, hvis det ligger et sted, 
hvor spildvarmen kan udnyttes i 
varmebehovspunkter, i overensstemmelse 
med bilag VIII, punkt 1.

6. Medlemsstaterne sikrer, at den nye eller 
ajourførte godkendelse eller licens ved 
gennemgribende fornyelse af udstyret på et 
eksisterende elproduktionsanlæg med en 
samlet nominel indfyret effekt på over 20 
MW, i forbindelse med ajourføring af dets 
godkendelse i overensstemmelse med 
artikel 21 i direktiv 2010/75/EF, tildeles 
under hensyntagen til, at anlægget kan 
omstilles til drift som et højeffektivt 
kraftvarmeværk på grundlag af en analyse 
af energieffektiviteten og udnyttelsen 
heraf.

Or. pl

Ændringsforslag 266
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etablering på elproduktionsanlæg af 
anlæg til CO2-opsamling eller lagring 
anses ikke for at være fornyelse af 
udstyret i henhold til disse bestemmelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 267
Oreste Rossi
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan i deres 
bevillingskriterier eller tilsvarende 
bevillingskriterier fastsætte betingelser for 
at undtage individuelle anlæg fra 
bestemmelserne i første afsnit, hvis en 
cost-benefit-analyse for det enkelte anlæg 
viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 268
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 269
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse for 

udgår
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bestemmelserne i stk. 6, hvis:
a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 270
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, hvis:

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg skal være økonomisk bæredygtige. I tilfælde, hvor de ikke er økonomisk 
bæredygtige, kan andre energieffektivitetsforanstaltninger være mere hensigtsmæssige, og der 
bør fortsat være finansielle midler til rådighed til at anvende andre 
energieffektivitetsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 271
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

For at sikre, at kun projekter med teknisk 
potentiale og en positiv 
samfundsøkonomisk og 
erhvervsøkonomisk fordel bliver 
gennemført, fastsætter medlemsstaterne
betingelser for fritagelse fra 
bestemmelserne i stk. 6, hvis:

Or. en

Begrundelse

I lighed med ændringen af artikel 10, stk. 7, præciserer denne ændring, at det bør være 
obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte fælles vilkår for dispensation fra 
kraftvarmeforpligtelsen, som sikrer, at projekter, der er uøkonomiske eller teknisk usunde, 
ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 272
Miroslav Ouzký

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, 
hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse for bestemmelserne i stk. 6, hvis:

Or. en
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Begrundelse

I lighed med ændringen af artikel 10, stk. 7, præciserer denne ændring, at det bør være 
obligatorisk for medlemsstaterne at fastsætte fælles vilkår for dispensation fra 
kraftvarmeforpligtelsen, hvis litra a) og b i dette stykke ikke er opfyldt. Det bør sikre, at 
projekter, der er uøkonomiske eller teknisk usunde, ikke bliver gennemført.

Ændringsforslag 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 274
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne ikke giver mulighed for et 
konkurrencedygtigt afkast af 
investeringerne, når man tager højde for
de fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg skal være økonomisk bæredygtige. I tilfælde, hvor de ikke er økonomisk 
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bæredygtige, kan andre energieffektivitetsforanstaltninger være mere hensigtsmæssige, og der 
bør fortsat være finansielle midler til rådighed til at anvende andre 
energieffektivitetsforanstaltninger.

Ændringsforslag 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2016. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat betingelserne for fritagelse, 
indtil Kommissionen har godkendt de 
ændrede betingelser.

Or. pl

Ændringsforslag 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
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spildvarmen. spildvarme.

Or. fi

Ændringsforslag 277
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen.

Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen, hvis et sådant projekt 
vurderes at være kommercielt og teknisk 
bæredygtigt.

Or. en

Begrundelse

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Ændringsforslag 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet, såfremt dette er fornuftigt 
i forhold til omkostningseffektiviteten. De 
kan kræve, at disse anlæg afholder 
udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. fi

Ændringsforslag 279
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De sikrer, at udgifterne til 
tilslutningen samt omkostningerne ved at 
anlægge det fjernvarme- og fjernkølenet, 
der er nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne, fordeles 
retfærdigt mellem de involverede aktører.

Or. en

Begrundelse

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.
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Ændringsforslag 280
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
under hensyntagen til den tekniske 
forvaltning og den økonomiske balance 
for fjernvarmenettet sikrer, at disse anlæg 
kobles til fjernvarme- og fjernkølenet. De 
kan kræve, at disse anlæg afholder 
udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 281
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet. De kan kræve, at disse 
anlæg afholder udgifterne til tilslutningen 
samt omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Medlemsstaterne indfører mekanismer, der 
sikrer, at disse anlæg kobles til fjernvarme-
og fjernkølenet såfremt der er behov for 
varme eller kulde i disse net. De kan 
kræve, at disse anlæg afholder udgifterne 
til tilslutningen samt omkostningerne ved 
at anlægge det fjernvarme- og fjernkølenet, 
der er nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne.

Or. pl



PE475.852v01-00 52/136 AM\882705DA.doc

DA

Ændringsforslag 282
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

Medlemsstaterne kan i deres 
bevillingskriterier eller tilsvarende 
bevillingskriterier fastsætte betingelser for
at undtage individuelle anlæg fra 
bestemmelserne i første afsnit, hvis en 
cost-benefit-analyse for det enkelte anlæg 
viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, når der sammenlignes med de 
fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 283
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse for bestemmelsen i første afsnit, 
hvis:

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg skal være økonomisk bæredygtige. I tilfælde, hvor de ikke er økonomisk 
bæredygtige, kan andre energieffektivitetsforanstaltninger være mere hensigtsmæssige, og der 
bør fortsat være finansielle midler til rådighed til at anvende andre 
energieffektivitetsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 284
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

Medlemsstaterne fastsætter betingelser for 
fritagelse for bestemmelsen i første afsnit, 
hvis:

Or. en

Begrundelse

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Ændringsforslag 285
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 287
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 288
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne ikke giver mulighed for et 
konkurrencedygtigt afkast af 
investeringerne, når man tager højde for
de fulde livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde elektricitet og varme 
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med separat opvarmning eller køling.

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg skal være økonomisk bæredygtige. I tilfælde, hvor de ikke er økonomisk 
bæredygtige, kan andre energieffektivitetsforanstaltninger være mere hensigtsmæssige, og der 
bør fortsat være finansielle midler til rådighed til at anvende andre 
energieffektivitetsforanstaltninger.

Ændringsforslag 289
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 

Or. en

Ændringsforslag 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter Medlemsstaterne underretter 
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Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2016. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat betingelserne for fritagelse,
indtil Kommissionen har godkendt de 
ændrede betingelser.

Or. pl

Ændringsforslag 291
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen i overensstemmelse med bilag 
VIII, som omfatter hele en medlemsstats 
område som nævnt i stk. 1, litra a), og 
cost-benefit-analysen for enkeltanlæg som 
nævnt i stk. 3, 6 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 292
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
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og stk. 8, litra b). og stk. 8, litra b). Metoden skal udformes i 
samråd med de berørte interessenter. En 
sådan metode skal tage højde for såvel 
samfundsøkonomiske som 
erhvervsøkonomiske perspektiver.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at et kraftvarmeprojekt ikke alene er samfundsøkonomisk bæredygtigt, men 
også er en positiv forretning for de involverede investorer. Kraftvarme bør ikke være et mål i 
sig selv. En metode for cost-benefit-analysen bør medtage disse perspektiver, og den bør 
udarbejdes i samarbejde med det erhvervsliv, som foretager investeringerne.

Ændringsforslag 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning [nummeret 
på beslutningen], første gang den 1. januar 
2015, og derefter hvert tiende år.

Med henvisning til den tekniske udvikling 
og innovationer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18 for at revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning [nummeret 
på beslutningen], første gang den 1. januar 
2015, og derefter hvert tiende år.

Or. fi

Ændringsforslag 294
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Medlemsstaterne sikrer, at det er en 
forudsætning for eventuel støtte til 
kraftvarmeproduktion, at elproduktionen 
foregår på højeffektive kraftvarmeværker, 
og at spildvarmen faktisk udnyttes til at 
opnå besparelser i forbruget af 
primærenergi. Medlemsstaterne sondrer 
ikke mellem elektricitet, der forbruges på 
stedet, og elektricitet, der sendes ud i 
nettet. Statsstøttereglerne finder anvendelse 
på offentlig støtte til kraftvarmeproduktion 
og til fjernvarmeproduktion og -net, hvor 
det er relevant.

11. Medlemsstaterne sikrer, at det er en 
forudsætning for eventuel støtte til 
kraftvarmeproduktion, at elproduktionen 
foregår på højeffektive kraftvarmeværker, 
og at spildvarmen faktisk udnyttes til at 
opnå besparelser i forbruget af 
primærenergi. Medlemsstaterne sondrer 
ikke mellem elektricitet, der forbruges på 
stedet, og elektricitet, der sendes ud i 
nettet. Statsstøttereglerne finder anvendelse 
på offentlig støtte til kraftvarmeproduktion 
og til fjernvarmeproduktion og -net, hvor 
det er relevant.

For biomasseprojekter kan 
højeffektivitetsstøtte og andre særlige 
incitamenter for biomasse være 
kumulative. Omvendt vil der ikke blive 
givet støtte til investeringer i 
individuel/decentraliseret 
energiproduktion, hvis det medfører 
afkobling fra et effektivt fjernvarmenet.

Or. en

Ændringsforslag 295
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager 
forbrænding af brændstoffer og har en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover, og for anlæg, der 
foretager raffinering af mineralsk olie og 
gas på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data 
for hvert anlæg, der indgår i disse 

udgår
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oversigter, stilles på opfordring til 
rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 296
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data for 
hvert anlæg, der indgår i disse oversigter, 
stilles på opfordring til rådighed for 
Kommissionen. Medlemsstaterne indsætter 
et ikke-fortroligt sammendrag af 
oversigternes oplysninger i aggregeret 
form i de rapporter, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 2.

Or. it
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Begrundelse

I forslaget til direktiv sammenligner man fejlagtigt raffineringssektoren med sektoren for 
fremstilling af elektrisk energi, hvilket er helt uhensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 297
János Áder

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover. Oversigten ajourføres hvert tredje 
år. De årlige data for hvert anlæg, der 
indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 298
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at ressourcer 
på efterspørgselssiden, f.eks. reaktion på 
efterspørgsel, kan indføres som en del af 
energiforvaltningssystemet.
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Or. en

Ændringsforslag 299
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 
energidistributørerne prioriterer 
distribution af energi fra vedvarende 
kilder som defineret i artikel 2, stk. 6, i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at der ved 
netbunden energitransmission og -
distribution indføres komponenter i 
ordninger og takststrukturer med socialt 
sigte, når blot eventuelle forstyrrelser af 
transmissions- og distributionssystemet 
begrænses mest muligt og ikke er ude af 
proportioner med det sociale sigte.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi.

Or. pl

Ændringsforslag 302
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, eller som kan hindre inddragelse 
af reaktion på efterspørgsel inden for 
balancerings- og hjælpeydelser. Med 
henblik herpå kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/73/EF pålægge selskaber i 
henholdsvis elektricitets- og gassektoren 
offentlige serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 303
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder og i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
kriterier på EU-niveau, at transmissions-
og distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Or. en

Ændringsforslag 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a (ny) Desuden kan medlemsstaterne 
fastsætte bestemmelser for løbende og 
langsigtede feed-in-tariffer, evt. med et 
faldende forløb, for elektricitet produceret 
af små og mikrokraftvarmeenheder.

Or. en

Begrundelse

Decentral elproduktion, selv på den enkelte borgers niveau, er nu en realitet. Adgangen til 
forsyningsnettet for elektricitet, der produceres ved højeffektiv kraftvarmeproduktion fra 
mindre kraftvarmeenheder og mikrokraftvarmeenheder, bør gøres lettere. Medlemsstaterne 
bør derfor fastsætte bestemmelser for feed-in-tariffer for højeffektive mikrokraftvarmeanlæg.
Sådanne feed-in-tariffer kunne med tiden nedsættes efter en fastsat plan.
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Ændringsforslag 305
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale energitilsynsmyndigheder 
tilskynder til reaktion på efterspørgsel, så 
den sammen med forsyningen deltager på 
en ikkediskriminerende måde i de lokale 
og regionale markeder for energi og 
tertiære reserver på baggrund af de 
tekniske krav på disse markeder og 
kapaciteter for reaktion på efterspørgsel.
Udbudsspecifikation for deltagelse i 
reaktion på efterspørgsel på markeder for 
energi og tertiære reserver skal omfatte 
rimelige specifikationer af:
a) samlet kW-minimumskapacitet for 
deltagelse;
b) metodologi for basismåling;
a) kW-minimumskapacitet for deltagelse 
pr. målt placering (hvis den findes);
c) varighed af aktivering af reaktion på 
efterspørgsel;
e) tidsplan for aktivering af reaktion på 
efterspørgsel;
f) varslingstid for aktivering af reaktion 
på efterspørgsel;
g) telemetrikrav;
h) sanktionskrav
i) frekvens for aktivering af reaktion på 
efterspørgsel
j) intervaller mellem aktiveringer
k) tidsramme for udbudsvarighed
l) muligheden for at byde på positiv eller 
negativ kapacitet
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m) disponibilitetsbetalinger
Ved gennemførelse af nationale 
kapacitetsdækningsordninger sikrer 
medlemsstaterne, at der tages fuldt 
hensyn til mulighederne for bidrag fra 
reaktion på efterspørgsel. Ved 
gennemførelse af 
kapacitetsdækningsordninger sikrer 
medlemsstaterne, at der tages fuldt 
hensyn til mulighederne for bidrag fra 
reaktion på efterspørgsel.

Or. en

Begrundelse

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Ændringsforslag 306
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Medlemsstaterne vedtager en 
handlingsplan for reaktion på 
efterspørgsel for at fremme og indføre 
reaktion på efterspørgsel i forbindelse 
med de fremtidige handlingsplaner for 
gennemførelse af intelligente net. Planen 
bør omfatte gennemførelse af passende 
tekniske specifikationer for deltagelse af 
aggregeret reaktion på efterspørgsel på 
markeder for energi og tertiære reserver. 
Medlemsstaterne indberetter senest den 
31. december 2013 og derefter hvert andet 
år til Kommissionen om de gennemførte 
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foranstaltninger for at opfylde målene, 
som fastsættes i dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Der er store forskelle på energimarkederne og medlemsstaternes infrastruktur. De bør derfor 
have mulighed for selv at definere, hvordan man bedst sikrer, at der indføres reaktion på 
efterspørgslen, og hvordan de giver tredjeparter mulighed for at komme ind på markedet og 
sikrer konkurrencen. Dette vil sikre, at slutforbrugerne får mulighed for at drage fordel af at 
kontrollere deres forbrugsperioder i det omfang, det er rimeligt og muligt i en given 
medlemsstat.

Ændringsforslag 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger 
for leverandører af energitjenester, 
energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes kvalifikationsordninger 
for leverandører af energitjenester, 
energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU. Medlemsstaterne 
undersøger, om deres uddannelses- og 
efteruddannelsessystemer dækker den 
krævede viden.

Or. en

Begrundelse

I flere medlemsstater findes der allerede effektive erhvervs- og efteruddannelsessystemer. De 
sikrer, at foranstaltninger til at øge udbredelsen af energibesparende foranstaltninger 
allerede i dag gennemføres på et højt kvalifikationsniveau. Det bør derfor præciseres, at 
medlemsstaterne kan basere deres handlinger på eksisterende kvalifikationssystemer og 
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retsforskrifter.

Ændringsforslag 308
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
bør medlemsstaterne sikre, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede kvalifikationsordninger og 
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kvalifikationsordninger og samarbejder 
indbyrdes og med Kommissionen om
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne.

arbejder på sammenligning og 
anerkendelse af ordningerne. Dette berører 
ikke direktiv 2005/36/EF.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF fastsætter krav for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Det skal præciseres, at diskussioner om anerkendelse af kvalifikationer ikke 
berører direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag 310
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger og samarbejder
indbyrdes og med Kommissionen om 
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne.

2. Medlemsstaterne bør offentliggøre de i 
stk. 1 omhandlede attesterings- eller 
tilsvarende kvalifikationsordninger og bør 
samarbejde indbyrdes og med 
Kommissionen om sammenligning og 
anerkendelse af ordningerne.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 311
Judith A. Merkies
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Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Information og uddannelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at information 
om tilgængelige foranstaltninger til 
fremme af energieffektivitet og finansielle 
og retlige rammer er gennemsigtige og 
udbredes bredt og aktivt til alle 
forbrugere, byggefirmaer, arkitekter, 
ingeniører, miljøkonsulenter og montører 
af bygningselementer som defineret i 
direktiv 2010/31/EU. De sikrer, at banker 
og andre finansinstitutter bliver 
informeret om mulighederne for at 
deltage i finansieringen af 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten, herunder gennem 
oprettelse af offentlig-private 
partnerskaber.
2. Medlemsstaterne skaber 
hensigtsmæssige rammer og incitamenter 
for, at markedsoperatørerne kan give 
passende og målrettet oplysning og 
rådgivning til energikunderne om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterne sikrer, at data fra 
intelligente målersystemer giver et 
detaljeret grundlag for rådgivningen.
4. Medlemsstaterne udvikler med 
aktørernes deltagelse, herunder lokale og 
regionale myndigheder, passende 
oplysnings- og uddannelsesprogrammer 
for at oplyse borgerne om fordelene ved 
og de praktiske forhold omkring 
energieffektivitetsforbedrende 
foranstaltninger.
5. Kommissionen sikrer, at oplysninger 
om bedste energibesparelsespraksis i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes.

Or. en
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Ændringsforslag 312
Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Information og uddannelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at information 
om tilgængelige foranstaltninger til 
fremme af energieffektivitet og finansielle 
og retlige rammer er gennemsigtige og 
udbredes bredt og aktivt til alle relevante 
markedsaktører, herunder forbrugere, 
byggefirmaer, arkitekter, ingeniører, 
miljøkonsulenter og montører af 
bygningselementer som defineret i 
direktiv 2010/31/EU. De sikrer, at banker 
og andre finansinstitutter bliver 
informeret om mulighederne for at 
deltage i finansieringen af 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten, herunder gennem 
oprettelse af offentlig-private 
partnerskaber. Medlemsstaterne 
fremlægger senest et år efter denne 
lovgivnings ikrafttræden en plan for 
Kommissionen for de initiativer, de vil 
tage, tilgængelig oplysning om 
mekanismer til fremme af 
energieffektivitet og de finansielle og 
retlige rammer.
2. Medlemsstaterne skaber 
hensigtsmæssige rammer og incitamenter 
for, at markedsoperatørerne kan give 
passende og målrettet oplysning og 
rådgivning til energikunderne om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterne udvikler med 
aktørernes deltagelse, herunder lokale og 
regionale myndigheder, passende 
oplysnings- og uddannelsesprogrammer 
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for at oplyse borgerne om fordelene ved 
og de praktiske forhold omkring 
energieffektivitetsforbedrende 
foranstaltninger.
4. Kommissionen sikrer, at oplysninger 
om bedste energibesparelsespraksis i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes.

Or. en

Begrundelse

Oplysning og uddannelse er centralt for energieffektiviteten. Medlemsstaterne bør ikke kunne 
unddrage sig deres ansvar på dette område. Det er vigtigt, at medlemsstaterne udarbejder 
konkrete planer for, hvordan de vil nå deres målsætninger for energieffektivitet.

Ændringsforslag 313
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer markedet for 
energitjenester og små og mellemstore 
virksomheders adgang til det ved at:

Medlemsstaterne bør fremme markedet for 
energitjenester og små og mellemstore 
virksomheders adgang til det ved at:

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 314
Oreste Rossi
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forpligte offentlige myndigheder til at 
overveje at anvende kontrakter om 
energiydelse, når der udføres 
bygningsrenoveringer

Or. en

Ændringsforslag 315
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) sammen med Kommissionen at 
overvåge markedet med henblik på 
eventuelle markedsforvridninger efter 
energidistributørers eller 
energileverandører i detailledets 
indtræden på markedet for 
energitjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 316
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

støtte energitjenesteydelser for 
indkomstsvage husholdninger finansielt

Or. de
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Ændringsforslag 317
Peter Liese, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer for 
energieffektivitet og træffer passende 
foranstaltninger for at afvikle dem, bl.a. 
hvad angår:

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vurderer lovgivningsmæssige 
og ikke-lovgivningsmæssige hindringer for 
energieffektivitet og træffer passende 
foranstaltninger for at afvikle dem, bl.a. 
hvad angår:

Or. en

Ændringsforslag 318
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Medlemsstaterne bør oprette 
støtteprogrammer, så udgifterne til 
foranstaltninger til fremme af 
energieffektiviteten i bygninger ikke 
lægges over på lejere med beskeden 
indtægt.

Or. de

Ændringsforslag 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser for bygninger, som er 
officielt beskyttet som en del af et udpeget 
miljø eller på grund af deres særlige 
arkitektoniske eller historiske værdi med 
henblik på at give ejerne større 
fleksibilitet til at gennemføre 
energiforanstaltninger på disse bygninger 
i overensstemmelse med almindeligt 
accepterede bevaringsmetoder, dvs. 
isolering af klimaskærmen (vægge, tag, 
vinduer) under hensyntagen til en 
afbalanceret afvejning af kulturbevaring
og energieffektivitet

Or. en

Begrundelse

Bygningsejere skal have mulighed for større fleksibilitet i deres beslutninger om at 
gennemføre energieffektivitetsforanstaltninger i deres bygninger.

Ændringsforslag 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) fjernelse af regulerede priser, som 
ikke afspejler omkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 321
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for indkøb, 
montering, godkendelse og forbindelse til 
nettet af småenergianlæg, idet det her skal 
sikres, at disse forhold ikke afholder 
husholdningerne fra at anvende 
mikroteknologi til at producere energi.

Or. en

Ændringsforslag 322
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vurderingen af hindringer og 
foranstaltningerne, jf. stk. 1, indsendes til 
Kommissionen i den første supplerende 
rapport, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

2. Vurderingen af hindringer og 
foranstaltningerne, jf. stk. 1, bør indsendes 
til Kommissionen i den første supplerende 
rapport, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
fastlægge et system med gensidig 
anerkendelse af de energibesparelser, der 
er opnå gennem den nationale 
energisparepligtordning, jf. artikel 6, stk. 
9.

udgår

Or. fi

Begrundelse

Et system med gensidig anerkendelse af energibesparelser ville være administrativt 
besværligt og meget omkostningstungt.

Ændringsforslag 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest seks måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden vedtager 
Kommissionen en afgørelse om at 
mindske antallet af tilladelser i henhold til 
artikel 9 i direktiv 2003/87/EF med 1,4 
mia. tilladelser for at bevare incitamentet 
til at investere i foranstaltninger til 
fremme af energieffektiviteten og 
lavemissionsteknologier og 
ambitionsniveauet i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at kompensere for den mindskede efterspørgsel efter emissionstilladelser, 
som vil blive en følge af gennemførelsen af dette direktiv og energibesparelsesmålet på 20 %, 
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for at genoprette prismekanismerne til det niveau, som blev forudsat i den 
konsekvensvurdering, der dannede grundlag for direktiv 2003/87/EF, og for at opretholde 
incitamenterne til at investere i foranstaltninger til fremme af energieffektiviteten og i 
lavemissionsteknologier i anlæg, som er omfattet af emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a
Fonde
1. Uden at det berører traktatens artikel 
107 og 108, opretter medlemsstaterne en 
eller flere fonde til støtte for levering af 
programmer og foranstaltninger til 
forbedring af energieffektiviteten, til 
fremme af udviklingen af et marked for 
energieffektivitetsforanstaltninger og til at 
tilbyde teknisk assistance. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte fremme af 
energisyn og finansieringsinstrumenter 
for energibesparelser samt støtte til 
gennemgribende renovering af bygninger 
navnlig for husholdninger med lave 
indkomster. Fonden kan blandt andre 
kilder omfatte indtægterne fra 
emissionshandelsordningen, finansiering 
fra struktur- og samhørighedsfondene 
samt finansielle bidrag fra de i artikel 6 i 
dette direktiv omhandlede 
energispareordninger.
2. Fondene skal anvendes til at tiltrække 
private investeringer til 
energieffektivitetsområdet ved hjælp af 
lånegarantier og andre finansielle 
mekanismer.
3. Når fondene støtter foranstaltninger til 
forbedring af energieffektiviteten, skal 
støtten gøres betinget af, at der faktisk 
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opnås energibesparelser eller 
forbedringer af energieffektiviteten. Dette 
skal dokumenteres med passende midler, 
f.eks. energicertifikater for bygninger 
eller energimærkning for produkter.
4. Fondene skal også yde teknisk 
assistance til tredjeparter, f.eks. 
forbrugere, små og mellemstore 
virksomheder og andre investorer, for at 
støtte markedsføringen af 
energieffektivitetsprogrammer og -
foranstaltninger af god kvalitet.
5. Fondene kan knyttes til særlige 
agenturer eller programmer, som hjælper 
med at lede midlerne til passende 
projekter og til at udføre de funktioner, 
der er beskrevet i stk. 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Finansielle og tekniske hjælpefaciliteter er nødvendige instrumenter for at fjerne de 
eksisterende barrierer, som forhindrer, at energieffektivitetsforanstaltninger kan trænge 
igennem på markedet.

Ændringsforslag 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de bindende nationale mål 
for energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 
1.

Or. en
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Ændringsforslag 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de bindende nationale mål 
for energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 
1.

Or. en

Ændringsforslag 328
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1. 
Hvert andet år ledsages de nationale 
rapporter af supplerende oplysninger i 
henhold til bilag XIV, punkt 2.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 329
Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de bindende nationale mål 
for energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 
1.

Or. en

Ændringsforslag 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger 
om nationale politikker for 
energieffektivitet, handlingsplaner, 
programmer og foranstaltninger, der er 
gennemført eller planlagt på nationalt, 
regionalt og lokalt plan for at forbedre 
energieffektiviteten med henblik på at nå 
de nationale mål for energieffektivitet, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1. Rapporterne 
suppleres med opdaterede skøn over det 
forventede samlede primærenergiforbrug i 
2020 og det forventede 
primærenergiforbrug i de sektorer, der er 
angivet i bilag XIV, del 1.

2. Senest den 31. december 2013 indsender 
medlemsstaterne nationale
energieffektivitetsplaner til 
Kommissionen, som beskriver, hvordan 
medlemsstaterne vil nå de nationale mål 
for energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Kommissionen vurderer 
disse planer og kan forkaste dem eller 
foreslå ændringer. Medlemslandene skal 
hvert andet år indgive en national 
beretning vedrørende gennemførelsen af 
deres nationale energieffektivitetsplaner 
til Kommissionen. Rapporterne suppleres 
med opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.
Kommissionen tilvejebringer senest den 
30. september 2013 en vejledende model 
for de supplerende rapporter. Modellen 
vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. 
artikel 20, stk. 2. De supplerende 
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rapporter skal under alle omstændigheder 
indeholde de oplysninger, der er 
specificeret i bilag XIV. Når 
medlemsstaterne fastsætter de nationale 
energieffektivitetsmål, tager de højde for 
omkostningseffektive 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
risikoen for kulstoflækage.
Når medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale handlingsplaner for 
energieffektivitet, sikrer de, at der 
arbejdes for en systemmodel, f.eks. for 
belysning, på nationalt plan for at 
tilskynde til at bruge supplerende 
eksisterende energibesparelsesmuligheder 
foruden modellen for det enkelte produkt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 15 i udkastet til udtalelse. Som supplement 
til dette indføres her en systemmodel, som har et enormt besparelsespotentiale i modsætning 
til modellen for det enkelte produkt. Med hensyn til belysning omfatter effektive 
belysningssystemer personfølere, tilpasning til dagslys og anvendelse af effektive lamper.

Ændringsforslag 331
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger om 
nationale politikker for energieffektivitet, 
handlingsplaner, programmer og 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger om 
nationale politikker for energieffektivitet, 
handlingsplaner, programmer og 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten 
med henblik på at nå de nationale mål for 
energieffektivitet, der er omhandlet i 
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artikel 3, stk. 1. Rapporterne suppleres med 
opdaterede skøn over det forventede 
samlede primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

artikel 3, stk. 1, og gennemføre de i artikel 
3, litra a) (ny), omhandlede mål. 
Rapporterne suppleres med opdaterede 
skøn over det forventede samlede 
primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

Or. en

Ændringsforslag 332
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger 
om nationale politikker for 
energieffektivitet, handlingsplaner, 
programmer og foranstaltninger, der er 
gennemført eller planlagt på nationalt, 
regionalt og lokalt plan for at forbedre 
energieffektiviteten med henblik på at nå 
de nationale mål for energieffektivitet, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1. 
Rapporterne suppleres med opdaterede 
skøn over det forventede samlede 
primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

Senest den 30. april 2014 indsender 
medlemsstaterne nationale
energieffektivitetsplaner til 
Kommissionen, som beskriver, hvordan 
medlemsstaterne vil nå de nationale mål 
for energieffektivitet, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Disse planer skal omfatte 
foranstaltninger, der er gennemført eller 
planlagt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan for at forbedre energieffektiviteten.
De nationale energieffektivitetsplaner 
vurderes af Kommissionen, som kan 
forkaste dem, hvis foranstaltningerne i 
planerne ikke er tilstrækkelige til at nå det 
nationale mål for energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 333
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a (ny) Medlemsstaterne bør ikke 
fastsætte mål for de brancher, der anses 
for at være udsat for en signifikant risiko 
for CO2-lækage, som fastsat i 
Kommissionens afgørelse 2010/2/EU. 
Beslutter de alligevel at gøre dette, skal 
medlemsstaterne udtrykke mulige 
sektormål for produktionsprocesser i disse 
brancher i energiforbrug pr. 
produktenhed for at undgå hæmmende 
industriel vækst.

Or. en

Begrundelse

Brancher med høj risiko for CO2-lækage bør ikke være direkte omfattet af dette direktiv. Hvis 
medlemsstaterne senere fastsætter bestemmelser om disse brancher, bør 
energieffektivitetsmålene kun fastsættes relativt, i produkt pr. enhed.

Ændringsforslag 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør ikke fastsætte 
mål for de brancher, der anses for at være 
udsat for en signifikant risiko for CO2-
lækage, som fastsat i Kommissionens 
afgørelse 2010/2/EU. Beslutter de 
alligevel at gøre dette, skal 
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medlemsstaterne udtrykke mulige 
sektormål for produktionsprocesser i disse 
brancher i energiforbrug pr. 
produktenhed for at undgå hæmmende 
industriel vækst.

Or. en

Begrundelse

Brancher med høj risiko for CO2-lækage bør ikke være direkte omfattet af dette direktiv. Hvis 
medlemsstaterne senere fastsætter bestemmelser om disse brancher, bør 
energieffektivitetsmålene kun fastsættes relativt, i produkt pr. enhed.

Ændringsforslag 335
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i hvilket 
omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, med at nå de i 
artikel 3, litra a) (ny), omhandlede mål og 
med at gennemføre dette direktiv. 
Kommissionen fremsender sin vurdering til 
Europa-Parlamentet og Rådet. På baggrund 
af sin vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 336
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i 
hvilket omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

4. Kommissionen gennemgår de årlige
rapporter og supplerende oplysninger og 
vurderer, i hvilket omfang medlemsstaterne 
har gjort fremskridt med at opfylde de 
nationale mål for energieffektivitet, der er 
fastsat i medfør af artikel 3, stk. 1, og med 
at gennemføre dette direktiv. 
Kommissionen fremsender sin vurdering til 
Europa-Parlamentet og Rådet. På baggrund 
af sin vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne eller foreslå ændringer 
af de instrumenter, medlemsstaterne 
anvender. Hvis vurderingen viser, at en 
medlemsstat ikke er på vej til at nå det 
nationale energieffektivitetsmål, reviderer 
medlemsstaten efter Kommissionens 
anmodning sin nationale 
energieffektivitetsplan som nævnt i stk. 2 i 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 337
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den udgår
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første supplerende rapport skal der indgå 
en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.
Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette 
direktiv får for direktiv 2003/87/EF, 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 
2010/31/EF.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå lovgivningsmæssig overlapning med andre gældende direktiver, 
så man bevarer sammenhængen i de aktuelle energi- og miljøpolitikker. Desuden 
sammenligner man i forslaget til direktiv fejlagtigt raffineringssektoren med sektoren for 
fremstilling af elektrisk energi, hvilket er helt uhensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I Kommissionens vurdering af den 
første supplerende rapport skal der indgå 
en vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for 
forbrænding af brændstoffer med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover og anlæg for 
raffinering af mineralsk olie og gas i lyset 
af de relevante bedste tilgængelige 
teknikker, der er fastlagt i medfør af 
direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for 
godkendelse af nye anlæg og for periodisk 
gennemgang af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

udgår

Or. it

Begrundelse

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency "Best Available 
Technologies" (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.
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Ændringsforslag 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de relevante 
bedste tilgængelige teknikker, der er 
fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU og 
direktiv 2008/1/EF. Peger denne vurdering 
på betydelige forskelle mellem disse 
anlægs faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, senest den 31. 
december 2015 forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
eller ajourføring af godkendelser til 
bestående anlæg, at de anvender denne 
teknik.

Or. en

Begrundelse

Omkring 65 % af den primærenergi, der anvendes i almindelige kul- og atomkraftværker, 
undslipper som spildvarme. Mindstekrav til ydelsen for energiproduktion kunne bidrage med 
en sjettedel af 20 %-målet for 2020.

Ændringsforslag 340
János Áder
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover og anlæg for raffinering af 
mineralsk olie og gas i lyset af de 
relevante bedste tilgængelige teknikker, der 
er fastlagt i medfør af direktiv 2010/75/EU 
og direktiv 2008/1/EF. Peger denne 
vurdering på betydelige forskelle mellem 
disse anlægs faktiske energieffektivitet og 
den energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

I Kommissionens vurdering af den første 
supplerende rapport skal der indgå en 
vurdering af energieffektiviteten af 
eksisterende og nye anlæg for forbrænding 
af brændstoffer med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover i lyset af de relevante bedste 
tilgængelige teknikker, der er fastlagt i 
medfør af direktiv 2010/75/EU og direktiv 
2008/1/EF. Peger denne vurdering på 
betydelige forskelle mellem disse anlægs 
faktiske energieffektivitet og den 
energieffektivitet, der opnås ved 
anvendelse af den relevante bedste 
tilgængelige teknik, stiller Kommissionen, 
hvis det er relevant, forslag til krav om 
forbedring af energieffektiviteten på 
sådanne anlæg eller om, at det i fremtiden 
skal være en forudsætning for godkendelse 
af nye anlæg og for periodisk gennemgang 
af godkendelser til bestående anlæg, at de 
anvender denne teknik.

Or. en

Ændringsforslag 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette 
direktiv får for direktiv 2003/87/EF, 
direktiv 2009/28/EF og direktiv 
2010/31/EF.

udgår
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Or. en

Begrundelse

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency "Best Available 
Technologies" (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Ændringsforslag 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette direktiv 
får for direktiv 2003/87/EF, direktiv 
2009/28/EF og direktiv 2010/31/EF.

Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette direktiv 
får for direktiv 2003/87/EF, direktiv 
2009/28/EF og direktiv 2010/31/EF. Senest 
den 30. juni 2013 bør Kommissionen stille 
forslag om tilpasning af beslutningen om 
en fælles indsats (Europa-Parlamentets 
og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF).

Or. en

Begrundelse

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.
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Ændringsforslag 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest seks måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden vedtager 
Kommissionen en forordning om ændring 
af den i artikel 10, stk. 4, i direktiv 
2003/87/EF omhandlede forordning med 
henblik på at udtage tilladelser og dermed 
genoprette den knappe mængde, som var 
forudsat i den konsekvensvurdering, der 
dannede grundlag for lovgivningen, og 
dermed åbne mulighed for at opfylde det 
oprindelige mål, nemlig at skabe 
incitamenter for at investere i 
lavemissionsteknologier og 
energieffektivitetsforanstaltninger, og 
derefter foreslå lovgivning med henblik på 
at fjerne sådanne tilladelser;

Or. en

Begrundelse

Emissionshandelsordningen er det vigtigste instrument til at nedbringe industriens emissioner 
og fremme investeringer i lavemissionsteknologier, men overskuddet af kvoter har betydet, at 
instrumentet ikke giver de nødvendige stimuli til investeringerne. De overskydende kvoter bør 
trækkes tilbage med henblik på at skabe knaphed og genoprette prismekanismen.

Ændringsforslag 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Inden udgangen af 2013 stiller 
Kommissionen forslag om lovgivning med 



PE475.852v01-00 92/136 AM\882705DA.doc

DA

henblik på fra 2020 at ændre det årlige 
lineære reduktionskrav på 1,74 % til en 
værdi, som er tilstrækkelig stor til at 
opfylde CO2-reduktionsmålet for 2050;

Or. en

Begrundelse

Overskuddet af kvoter har betydet, at emissionshandelsordningen ikke giver de nødvendige 
stimuli til investeringer i lavemissionsteknologier. Loftet over kvoterne bør sænkes, så CO2-
reduktionsmålet for 2050 kan nås, idet emissionshandelsordningen er det vigtigste instrument 
til at nedbringe emissionerne. Det er vigtigt at varsle industrien om en sådan ændring, så 
virksomhederne kan planlægge deres investeringer.

Ændringsforslag 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
fulgt af et lovforslag, der fastsætter 
bindende nationale mål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 

udgår
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omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
fulgt af et lovforslag, der fastsætter 
bindende nationale mål.

Or. en

Ændringsforslag 347
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
fulgt af et lovforslag, der fastsætter 
bindende nationale mål.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 348
Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 

udgår
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omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
fulgt af et lovforslag, der fastsætter 
bindende nationale mål.

Or. en

Ændringsforslag 349
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt fulgt
af et lovforslag, der fastsætter bindende 
nationale mål.

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt fulgt 
af forslag til yderligere foranstaltninger. 
Vurderingen skal også baseres på 
evalueringen af den første årlige rapport, 
som er nævnt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre retsgrundlaget og konklusionerne fra det 
ekstraordinære møde i Rådet (energi) af 4. februar 2011.

Ændringsforslag 350
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at ændre sparesatsen i artikel 6, stk. 1, udgår

Or. en
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Ændringsforslag 351
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at ændre sparesatsen i artikel 6, stk. 1, udgår

Or. it

Begrundelse

(Jf. ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1)

Ændringsforslag 352
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest 30. juni 2018 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af et 
lovforslag.

9. Senest 30. juni 2018 vurderer 
Kommissionen, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med at afvikle 
de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1; denne 
vurdering følges om nødvendigt af 
anbefalinger.

Or. it

Ændringsforslag 353
Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 10 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommissionen foreslår for så vidt 
angår de EU-emissionshandelskvoter, der 
skal bortauktioneres i perioden 2013-
2020, at man udtager det nødvendige 
antal kvoter med henblik på at skabe 
incitamenter for supplerende 
energieffektivitetsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a - Ændring af direktiv 
2003/87/EF
I artikel 9 i direktiv 2003/87/EF tilføjes 
følgende stk. efter stk. 2:
"Fra 2014 og frem er den lineære 
reduktionsfaktor 2,25 %."

Or. en

Begrundelse

Den lineære faktor for loftet over emissionshandelsordningen bør justeres i forhold til 
energieffektivitetsforanstaltningerne og EU's klimamål om at opnå en reduktion af EU's 
udledning af drivhusgasser på mindst 80 % inden 2050. De 2,25 % repræsenterer en lineær 
reduktion, som er baseret på sektorernes andele af emissioner dækket af 
emissionshandelsordningen i 2050 som skitseret i Kommissionens klimakøreplan 2050.

Ændringsforslag 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
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Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG -1 (nyt)
Nationale energisparemål

Medlemsstat
Primærenergiforbrug (Mtoe)

2007
-20 % i 2020
Belgien
50,2
40,2
Bulgarien
19,3
15,4
Tjekkiet
43,6
34,9
Danmark
20,2
16,2
Tyskland
314,9
251,9
Estland
5,9
4,7
Irland
15,8
12,6
Grækenland
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32,6
26,1
Spanien
138,9
111,1
Frankrig
254,8
203,8
Italien
173,3
138,6
Cypern
2,7
2,2
Letland
4,7
3,8
Litauen
7,8
6,2
Luxembourg
4,6
3,7
Ungarn
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Nederlandene
70,3
56,2
Østrig
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32,0
25,6
Polen
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Rumænien
37,5
30,0
Slovenien
7,0
5,6
Slovakiet
16,8
13,4
Finland
36,2
29,0
Sverige
48,1
38,5
Det Forenede Kongerige
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Ændringsforslag 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til direktiv
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Bilag -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
BILAG -I (nyt)

BILAG -I
Nationale energisparemål
A. Nationale energisparemål i 2020 (i 

primærenergi)
Mindste energisparemål – Reduktion af primærenergiforbruget i 

2020 (Mtoe) Mindste energisparemål – Reduktion af primærenergiforbruget i 
2025 (Mtoe) Mindste energisparemål – Reduktion af primærenergiforbruget i 
2030 (Mtoe) 
Belgien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Bulgarien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Tjekkiet endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Danmark endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Tyskland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Estland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Irland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Grækenland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
Spanien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Frankrig endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Italien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Cypern endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Letland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Litauen endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Luxembourg endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Ungarn endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Malta endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Nederlandene endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
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endnu ikke fastlagt
Østrig endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Polen endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Portugal endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Rumænien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Slovenien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Slovakiet endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
Finland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Sverige endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Det Forenede Kongerigeendnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
EU 368 endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

Or. en

Ændringsforslag 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregningsmetode for de nationale mål 
for energieffektivitet
Når medlemsstaterne fastsætter de 
nationale energieffektivitetsmål, tager de 
højde for den metode, der er beskrevet 
nedenfor. Grundlaget for 
fremskrivningen af 
primærenergiforbruget for 2020 er 
Primes 2007-modellen.
Metodologi: Primes 2007 fremskrivning 
2020 i Mtoe - 25 % besparelser
Følgende korrektionsfaktorer kan 
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anvendes: Reduktionsmålene i absolutte 
tal i forhold til niveauet for 
primærenergiforbruget i 2007:
- må højst være 8 % for gruppen af de ni 
EU-lande, der har den laveste 
husholdningsrealindkomst pr. person 
(L9),
- må højst være 12 % for gruppen af de 15 
lande, som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (C15),
- må højst være 25 % for et land
- skal mindst være 8 % for lande, som 
ikke er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (EU-27 minus C15)
- skal mindst være 5 % for et land, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (C15) - må ikke 
være en absolut stigning i energiforbruget 
på over 5 %.

Or. en

Begrundelse

Ved fastlæggelsen af de nationale indikative mål er det nødvendigt at tage højde for business 
as usual-scenariet. En medlemsstat med lav levestandard og høj økonomisk vækst skal have et 
mindre ambitiøst mål, fordi man må respektere f.eks. folks ønske om at bo i deres egen 
lejlighed. Kommissionens Primes-model tager højde for dette. På den anden side skaber 
Primes-modellen nogle overdrivelser for et mindretal af lande. Derfor må der indføres en 
korrektionsfaktor i henhold til den økonomiske situation.

Ændringsforslag 358
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia
Beregningsmetode for de nationale mål 
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for energieffektivitet
Når Kommissionen fastsætter de 
nationale energieffektivitetsmål, tager den 
højde for grundlaget for fremskrivningen 
af primærenergiforbruget i 2020 i Primes 
2007-modellen. Der anvendes følgende 
metode:
Primes 2007 fremskrivning 2020 i Mtoe -
20 % besparelser
Reduktionsmålene for 2020 i absolutte tal 
i forhold til niveauet for 
primærenergiforbruget i 2007 skal 
omfatte korrektionsfaktorer for følgende 
kategorier:
- en maksimal reduktionstærskel for 
gruppen af de ni EU-lande, der har den 
laveste husholdningsrealindkomst pr. 
person (L9[1]),
- en maksimal reduktionstærskel for 
gruppen af de 15 lande, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden (C15),
- en maksimal reduktionstærskel for 
ethvert land,
- en mindstereduktionstærskel for lande, 
som ikke er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (EU-27 minus C15 
[2])
- en mindstereduktionstærskel for lande, 
som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (C15),
- en maksimal tærskel for en absolut 
stigning i energiforbruget.
_________________
[1] L9-landene omfatter Bulgarien, Rumænien,

Letland, Polen, Estland, Ungarn, Litauen, 
Slovakiet og Tjekkiet, se Eurostat, Statistics in 
Focus, 16/2011.

[2] C15-lande: L9-landene og Slovenien, Portugal, 
Malta, Grækenland, Cypern og Spanien.

Or. en
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Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
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Bilag 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
BILAG -I (nyt)

BILAG -I
Nationale energisparemål
A. Nationale energisparemål i 2020 (i 

primærenergi)
Mindste energisparemål – Reduktion af primærenergiforbruget i 

2020 (Mtoe) Mindste energisparemål – Reduktion af primærenergiforbruget i 
2025 (Mtoe) Mindste energisparemål – Reduktion af primærenergiforbruget i 
2030 (Mtoe) 
Belgien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Bulgarien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Tjekkiet endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Danmark endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Tyskland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Estland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Irland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Grækenland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
Spanien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Frankrig endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Italien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Cypern endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Letland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Litauen endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Luxembourg endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Ungarn endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Malta endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Nederlandene endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
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endnu ikke fastlagt
Østrig endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Polen endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Portugal endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Rumænien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Slovenien endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Slovakiet endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
Finland endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Sverige endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

endnu ikke fastlagt
Det Forenede Kongerigeendnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt
EU 368 endnu ikke fastlagt endnu ikke fastlagt

Or. en

Ændringsforslag 360
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår
__________________
40.EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 361
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer 
overholde følgende forskrifter:

Ved indkøb af produkter, tjenesteydelser 
eller bygninger, skal offentlige organer i 
rimeligt omfang tage højde for følgende 
retningslinjer:

Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 362
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, idet der tages 
hensyn til omkostningseffektivitet, 
økonomisk gennemførlighed og 
tilstrækkelig konkurrence. 

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, bør de kun købe produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, idet der tages 
hensyn til omkostningseffektivitet, 
økonomisk gennemførlighed og 
tilstrækkelig konkurrence. 
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Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 363
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, idet der tages 
hensyn til omkostningseffektivitet, 
økonomisk gennemførlighed og 
tilstrækkelig konkurrence. 

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, idet der tages 
hensyn til omkostningseffektivitet, 
sundhedspåvirkning, økonomisk 
gennemførlighed og tilstrækkelig 
konkurrence. 

Or. en

Begrundelse

Der bør også tages højde for sundhedsaspekter ved indkøbsbeslutninger for at fremme f.eks. 
indkøb af produkter, som ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Ændringsforslag 364
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
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Bilag III – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af 
litra a), er omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, som er 
vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
køber de kun produkter, der opfylder 
gennemførelsesforanstaltningens 
referenceværdier for energieffektivitet.

b) Når et produkt, der ikke er omfattet af 
litra a), er omfattet af en 
gennemførelsesforanstaltning, som er 
vedtaget efter dette direktivs ikrafttræden, 
bør de kun købe produkter, der opfylder 
gennemførelsesforanstaltningens 
referenceværdier for energieffektivitet.

Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 365
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De køber kontorudstyr henhørende 
under Rådets afgørelse [2006/1005/EF 
[39]], der opfylder energieffektivitetskrav, 
som ikke er mindre strenge end dem, der er 
anført i bilag C til den aftale, der er knyttet 
til afgørelsen.

c) Offentlige organer bør købe
kontorudstyr henhørende under Rådets 
afgørelse [2006/1005/EF [39]], der 
opfylder energieffektivitetskrav, som ikke 
er mindre strenge end dem, der er anført i 
bilag C til den aftale, der er knyttet til 
afgørelsen.

Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.
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Ændringsforslag 366
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) De køber kun dæk, der opfylder 
kriterierne for at tilhøre den højeste 
brændstofeffektivitetsklasse som defineret i 
forordning (EF) nr. 1222/2009 [40]. Dette 
krav hindrer ikke offentlige organer i at 
købe dæk i den højeste vådgrebsklasse 
eller klasse for afgivelse af rullestøj til 
omgivelserne, hvis sikkerheds- eller 
sundhedshensyn berettiger det.

d) Offentlige organer bør kun købe dæk, 
der opfylder kriterierne for at tilhøre den 
højeste brændstofeffektivitetsklasse som 
defineret i forordning (EF) nr. 1222/2009 
[40]. Dette krav hindrer ikke offentlige 
organer i at købe dæk i den højeste 
vådgrebsklasse eller klasse for afgivelse af 
rullestøj til omgivelserne, hvis sikkerheds-
eller sundhedshensyn berettiger det.

Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 367
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) De kræver i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser.

e) Offentlige organer bør i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter kræve, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser.
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Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 368
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) De kræver i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser.

e) De kræver i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser. Ved udbud af 
servicekontrakter vurderer offentlige 
organer muligheden for at indgå 
langsigtede kontrakter om energiydelser 
som omhandlet i artikel 14b.

Or. en

Ændringsforslag 369
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) De køber eller lejer kun bygninger, der 
som minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er omhandlet i 
artikel 4, stk. 1. Overholdelsen af disse 
krav til energimæssig ydeevne verificeres 

f) Offentlige organer bør kun købe eller 
leje bygninger, der som minimum opfylder 
de mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 1. 
Overholdelsen af disse krav til 
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ved energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

energimæssig ydeevne verificeres ved 
energiattester, jf. artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5. I forbindelse med offentlige 
indkøb skal der være mulighed for at tage hensyn til andre aspekter end energieffektiviteten, 
så man i det enkelte tilfælde kan foretage en fornuftig afvejning af udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 370
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forpligtede parter kan bruge en eller 
flere af følgende metoder til beregning af 
energibesparelser i henhold til artikel 6, 
stk. 2:

De forpligtede parter kan bruge en eller 
flere af følgende metoder til beregning af 
energibesparelser:

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 371
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
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Bilag V – del 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Levetid for foranstaltninger til 
forbedring af energieffektiviteten:
- isolering af indvendige installationer: 20 
år
- rensning og afbalancering af indvendige 
installationer: 10 år
- optimering af reguleringen af 
indvendige installationer: 20 år

Or. en

Ændringsforslag 372
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 1 – stk. 1.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2a. Rapporteringskrav
Energileverandører i detailledet og 
energitjenesteleverandører, som har 
ansvaret for den nationale indførelse af 
intelligente målere, skal hvert år indsende 
følgende samlede oplysninger til de 
nationale tilsynsmyndigheder:
a) De samlede udgifter til indførelsen i det 
forløbne år og de gennemsnitlige udgifter 
pr. husholdning
b) De projekterede udgifter til indførelsen 
i det følgende år på program- og 
husholdningsniveau
c) En opdeling efter de kundekategorier, 
de har installeret målere for (f.eks. 
forudbetaling)
d) De geografiske områder, de har 
installeret målere i
e) Hvorvidt installationer er gennemført 
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som del af et specifikt forsøgs-, initiativ-
eller lokalt projekt
f) Om kunden var gas-, el- eller 
dualkunde
g) Procentdel for anvendelse af in-house 
displays
h) Hvor stor interessen for rådgivning om 
energieffektivitet var
i) Om der fandt salgsaktiviteter sted i 
forbindelse med installationen eller som 
opfølgning
j) Feedback fra kunderne, helst indhentet 
af en uafhængig instans.

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger er nødvendige for at følge udgifterne til indførelsesprogrammet og 
overvåge, om der udvikles en platform for forbrugerfordele. Punkt h, i og j er nødvendige for 
at følge forbrugerinteressen og vejene til at forbedre energieffektiviteten samt hvorvidt 
energiselskaberne benytter indførelsen som en mulighed for at sælge andre produkter.

Ændringsforslag 373
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 2 – stk. 2.1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Ved centralvarme og -køling skal der 
afregnes månedligt i varme- hhv. 
kølesæsonen. 

c) Ved centralvarme og -køling skal der 
afregnes månedligt i varme- hhv. 
kølesæsonen, såfremt varemålere er 
installeret. 

Or. pl

Ændringsforslag 374
Linda McAvan
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Forslag til direktiv
Bilag VI – del 2 – stk. 2.2 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer også, at der på 
forsiden af alle gas- og elregninger findes 
en infoboks, som indeholder følgende 
oplysninger:
a) den nøjagtige tarifbetegnelse
b) den forbrugte energimængde
c) prisen for gas og/eller el pr. kWh, og 
hvordan den er fordelt dag for dag 
d) Hvordan prisen er beregnet
e) eventuelle rabatter, som kunden nyder 
godt af, og hvornår rabatten ophører
f) eventuelle gebyrer, som kunden skal 
betale ved leverandørskift.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal kunne forstå deres energiregninger, hvis de skal ændre deres 
energiforbrug. Kommissionen har i samarbejde med forbrugergrupper udarbejdet en model 
for en energiregning, som indeholder ovennævnte infoboks. Dette ville give kunderne 
mulighed for at forstå deres regninger med et enkelt blik.

Ændringsforslag 375
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale varme- og køleplaner i 
henhold til artikel 10, stk. 1, skal omfatte:

1. De nationale varme- og kølekort i
henhold til artikel 10, stk. 1, skal omfatte:

Or. fi

Ændringsforslag 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) identifikation af mulighederne for 
yderligere højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, herunder fra 
fornyelse af udstyret på eksisterende og 
opførelse af nye elproduktions- og 
industrianlæg eller andre anlæg, der 
frembringer spildvarme

e) identifikation af mulighederne for 
yderligere højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, herunder fra 
opførelse af nye elproduktions- og 
industrianlæg eller andre anlæg, der 
frembringer spildvarme

Or. fi

Ændringsforslag 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) et skøn over primærenergibesparelsen h) et skøn over primær- eller 
restenergibesparelsen

Or. fi

Ændringsforslag 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Planen kan, hvis det er hensigtsmæssigt, 
være en sammenstilling af regionale eller 
lokale planer.

2. Kortet kan, hvis det er hensigtsmæssigt, 
være en sammenstilling af regionale eller 
lokale planer.

Or. fi

Ændringsforslag 380
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fysiske byplaner udformes således, at: udgår
a) nye termiske elproduktionsanlæg og 
industrianlæg, der producerer spildvarme, 
lokaliseres på steder, hvor mest muligt af 
den producerede spildvarme vil blive 
genvundet for at opfylde bestående eller 
forventede varme- og kølebehov
b) nye boligområder og nye 
industrianlæg, der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, lokaliseres på 
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steder, hvor mest muligt af deres 
varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner; for at sikre en 
optimal overensstemmelse mellem udbud 
og efterspørgsel efter varme og køling 
skal den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal 
industrianlæg på samme lokalitet
c) termiske elproduktionsanlæg, 
industrianlæg, der frembringer 
spildvarme, affaldsforbrændingsanlæg og 
andre anlæg, der omdanner affald til 
energi, tilsluttes det lokale fjernvarme-
eller fjernkølenet
d) boligområder og industrianlæg, der 
forbruger varme i 
produktionsprocesserne, tilsluttes det 
lokale fjernvarme- eller fjernkølenet.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne griber voldsomt ind i medlemsstaternes fysiske planlægning og er derfor ikke 
dækket af det anførte retsgrundlag, artikel 194, stk. 2, i TEUF. De bør i stedet bygge på 
artikel 192, stk. 2, litra b, i TEUF som retsgrundlag og ville således kun kunne vedtages af et 
enstemmigt Råd.

Ændringsforslag 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nye termiske elproduktionsanlæg og 
industrianlæg, der producerer spildvarme, 
lokaliseres på steder, hvor mest muligt af 
den producerede spildvarme vil blive 
genvundet for at opfylde bestående eller 

a) nye termiske elproduktionsanlæg og 
industrianlæg, der producerer spildvarme, 
søges lokaliseret på steder, hvor mest 
muligt af den producerede spildvarme vil 
blive genvundet for at opfylde bestående 
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forventede varme- og kølebehov eller forventede varme- og kølebehov

Or. fi

Ændringsforslag 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nye boligområder og nye industrianlæg, 
der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, lokaliseres på 
steder, hvor mest muligt af deres 
varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner; for at sikre en 
optimal overensstemmelse mellem udbud 
og efterspørgsel efter varme og køling skal 
den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal industrianlæg 
på samme lokalitet

b) nye boligområder og nye industrianlæg, 
der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, søges lokaliseret
på steder, hvor mest muligt af deres 
varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
varme- og kølekort; for at sikre en optimal 
overensstemmelse mellem udbud og 
efterspørgsel efter varme og køling skal 
den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal industrianlæg 
på samme lokalitet

Or. fi

Ændringsforslag 383
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nye boligområder og nye industrianlæg, 
der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, lokaliseres på 
steder, hvor mest muligt af deres 
varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner; for at sikre en 

b) nye boligområder eller tertiære 
områder, nye offentlige eller tertiære 
bygninger og nye industrianlæg, der 
forbruger varme i produktionsprocesserne, 
lokaliseres på steder, hvor mest muligt af 
deres varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
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optimal overensstemmelse mellem udbud 
og efterspørgsel efter varme og køling skal 
den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal industrianlæg 
på samme lokalitet

varme- og køleplaner; for at sikre en 
optimal overensstemmelse mellem udbud 
og efterspørgsel efter varme og køling skal 
den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal industrianlæg 
på samme lokalitet

Or. en

Ændringsforslag 384
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag VII – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) boligområder og industrianlæg, der 
forbruger varme i produktionsprocesserne, 
tilsluttes det lokale fjernvarme- eller 
fjernkølenet.

d) boligområder eller tertiære områder, 
offentlige eller tertiære bygninger og 
industrianlæg, der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, tilsluttes det 
lokale fjernvarme- eller fjernkølenet.

Or. en

Ændringsforslag 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Bilag VIII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fi

Ændringsforslag 386
Richard Seeber

Forslag til direktiv
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Bilag VIII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 387
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag VIII – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjer for lokalisering af termiske 
elproduktionsanlæg og industrianlæg

Cost-benefit-analyse
[færdiggøres senere]

Or. en

Ændringsforslag 388
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag VIII – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lokalisering af termiske 
elproduktionsanlæg, jf. artikel 10, stk. 3 
og 6

udgår

Findes der et varmebehovspunkt af en 
kapacitet som angivet i kolonne C eller et 
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potentielt varmebehovspunkt, skal 
kraftværket lokaliseres i en afstand fra 
det, der er mindre end den tilsvarende 
afstandsangivelse i kolonne A. Et 
potentielt varmebehovspunkt defineres 
som et sted, hvor det påviseligt vil være 
rimeligt at etablere et sådant, for eksempel 
ved at anlægge et fjernvarmenet. Kan det 
ved standardestimeringsmetoder 
eksempelvis påvises, at der er en samlet 
varmelast på over 15 MW/km2, anses 
stedet for at være et varmebehovspunkt. 
Summen af sådanne 
kvadratkilometerlaster i områder, der kan 
sammenkobles, anses for at være sådanne 
varmebehovspunkters behovskapacitet.
Afstand A er ikke en ret linje, men en 
rørledningsstrækning, langs hvilken 
tekniske eksperter på grundlag af 
standardestimeringsmodetoder som f.eks. 
ingeniørmæssig mængde- og 
prisberegning anser det for muligt at 
anlægge en vandtransporterende 
rørledning af den relevante størrelse med 
moderate omkostninger. Dette udelukker 
forhindringer som bjergområder, 
bycentre, vanskelige flod- eller 
havoverførsler osv.
 A | B | C | Største afstand mellem 
foreslået kraftværk og varmebehovspunkt 
| Kraftværkskapacitet | Anslået årligt 
forbrug i varmebehovspunkt < 100 km | > 
1 999* MWe | > 7 500 TJ/år | < 65 km | 
>500 | >1 875 TJ/år | < 15 km | > 20 MW | 
> 50 TJ/år
* Nye anlæg opererer typisk ved en lastfaktor på 
90 %. 

Or. en

Ændringsforslag 389
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
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Bilag VIII – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 2. Lokalisering af industrielle 
spildvarmekilder, jf. artikel 10, stk. 8. 

udgår

 A | B | C | Største afstand mellem 
foreslået industrianlæg og 
varmebehovspunkt | Kapacitet | Anslået 
årligt forbrug i varmebehovspunkt | < 75 
km | > 75 MW(ved lastfaktor 60-70 %) | > 
1 600 TJ/år | | | |< 60 km | > 50 MW ved 
lastfaktor 60 % | > 1 000 TJ/år |< 25 km | 
> 50 MW(lastfaktor > 85 %) | > 400 TJ/år 
| < 15 km | > 20 MW | > 100 TJ/år | 

Or. en

Ændringsforslag 390
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 391
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
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Bilag IX – litra b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprindelsesgarantien skal være af 
standardstørrelsen 1 MWh. Den skal gælde
for nettoproduktionen af elektricitet målt 
på anlægsgrænsen og tilført elnettet.

Oprindelsesgarantien skal være af 
standardstørrelsen 1 MWh. Den skal gælde 
for bruttoproduktionen af elektricitet.

Or. pl

Ændringsforslag 392
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag X

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 393
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag X – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 d) En liste uden angivelse af navne over 
mineralolie- og gasraffinaderier med 
følgende oplysninger for hvert anlæg: 

udgår
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– årsgennemsnit for energiinput på 
anlægget (MWth)
– årsgennemsnit for anlæggets 
energioutput 
(brændselssammensætningens 
energiindhold, MWth)
– årsgennemsnit for råvareforbrug
– anlægstype og anvendt teknologi på 
anlægget
– projekteret effektivitet (teoretisk) 

– dato for driftsstart
– dato for seneste større fornyelse af 

udstyr 
– gennemsnitligt årligt driftstimetal
– gennemsnitlig årlig 

nettodriftseffektivitet. 

Or. it

(Konsekvens af ændringsforslaget til artikel 11)

Begrundelse

I forslaget til direktiv sammenligner man fejlagtigt raffineringssektoren med sektoren for 
fremstilling af elektrisk energi, hvilket er helt uhensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 394
János Áder

Forslag til direktiv
Bilag X – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 d) En liste uden angivelse af navne over 
mineralolie- og gasraffinaderier med 
følgende oplysninger for hvert anlæg: 

udgår

– årsgennemsnit for energiinput på 
anlægget (MWth)
– årsgennemsnit for anlæggets 
energioutput 
(brændselssammensætningens 
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energiindhold, MWth)
– årsgennemsnit for råvareforbrug
– anlægstype og anvendt teknologi på 
anlægget
– projekteret effektivitet (teoretisk) 

– dato for driftsstart
– dato for seneste større fornyelse af 

udstyr 
– gennemsnitligt årligt driftstimetal
– gennemsnitlig årlig 

nettodriftseffektivitet. 

Or. en

Ændringsforslag 395
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag XI – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nettakster skal nøjagtigt afspejle el- og 
omkostningsbesparelser i net, der opnås 
ved foranstaltninger på efterspørgselssiden 
og som reaktion på efterspørgslen samt 
decentral produktion, herunder besparelser 
som følge af lavere omkostninger ved 
levering eller ved netinvesteringer og mere 
optimal drift af nettet. 

1. Nettakster bør nøjagtigt afspejle el- og 
omkostningsbesparelser i net, der opnås 
ved foranstaltninger på efterspørgselssiden 
og som reaktion på efterspørgslen samt 
decentral produktion, herunder besparelser 
som følge af lavere omkostninger ved 
levering eller ved netinvesteringer og mere 
optimal drift af nettet. 

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 396
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag XI – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Netregulering og -takster skal gøre det 
muligt for netoperatører at tilbyde
systemtjenester og systemtakster til 
foranstaltninger som reaktion på 
efterspørgslen, efterspørgselsstyring og 
decentral elproduktion på organiserede 
elmarkeder, herunder navnlig: 

2. Netregulering og -takster skal tilskynde 
netoperatører til at fremme systemtjenester 
og systemtakster til foranstaltninger som 
reaktion på efterspørgslen, 
efterspørgselsstyring og decentral 
elproduktion på organiserede elmarkeder, i 
henhold til en vurdering af 
omkostningseffektiviteten pr. 
målkundetype (boliger, erhverv og 
industri). Systemtjenester omfatter: 

Or. en

Ændringsforslag 397
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag XI – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Netregulering og -takster skal gøre det 
muligt for netoperatører at tilbyde 
systemtjenester og systemtakster til 
foranstaltninger som reaktion på 
efterspørgslen, efterspørgselsstyring og 
decentral elproduktion på organiserede 
elmarkeder, herunder navnlig: 

2. Netregulering og -takster bør gøre det 
muligt for netoperatører at tilbyde 
systemtjenester og systemtakster til 
foranstaltninger som reaktion på 
efterspørgslen, efterspørgselsstyring og 
decentral elproduktion på organiserede 
elmarkeder, herunder navnlig: 

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
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ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 398
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag XI – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) lagring af energi. udgår

Or. en

Begrundelse

Der kan opstå interessekonflikter, hvis man medtager tjenester som lagring af energi i 
netværksoperatørernes lovpligtige aktiviteter. Der bør træffes særlige foranstaltninger for at 
undgå at fremme netværksoperatørers energieffektivitetsforanstaltninger (f.eks. lagring af 
energi), som kunne undergrave den adskillelsesproces, der er indledt med direktiv 
2009/72/EF.

Ændringsforslag 399
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag XI – stk. 2 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelse af denne 
bestemmelse omfatter udtrykket 
"organiserede elmarkeder" både de 
såkaldte OTC-markeder (over the counter) 
og elbørser hvor der handles med energi, 
kapacitet, balancerings- og hjælpeydelser 
inden for alle tidsrammer, herunder 
markeder for terminshandel, kommende 
dag-handel og intradag-handel. 

Ved gennemførelse af 
kapacitetsdækningsordninger for 
regionale net sikrer medlemsstaterne, at 
der tages fuldt hensyn til mulighederne 
for bidrag fra reaktion på efterspørgsel. I 
forbindelse med anvendelse af denne 
bestemmelse omfatter udtrykket 
"organiserede elmarkeder" både de 
såkaldte OTC-markeder (over the counter)
og elbørser hvor der handles med energi, 
kapacitet, balancerings- og hjælpeydelser 
inden for alle tidsrammer, herunder 
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markeder for terminshandel, kommende 
dag-handel og intradag-handel. 

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit må styrkes i betragtning af efterspørgselsreaktionens betydning. Sideløbende skal 
der udføres en vurdering af omkostningseffektiviteten for at sikre, at fremme af 
efterspørgselsreaktion ikke påvirker nogen af målgrupperne negativt. Desuden skal 
industrielle lagre fremhæves.

Ændringsforslag 400
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag XI – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal stilles netværkstakster til 
rådighed, der understøtter dynamisk 
prissætning med henblik på at efterkomme 
efterspørgslen fra slutkunderne, herunder:

3. Der bør stilles netværkstakster til 
rådighed, der understøtter dynamisk 
prissætning med henblik på at efterkomme 
efterspørgslen fra slutkunderne, herunder:

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 401
Richard Seeber

Forslag til direktiv
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Bilag XII – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transmissions- og 
distributionssystemoperatører skal:

Transmissions- og 
distributionssystemoperatører bør:

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 402
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag XIII – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om energiydelse med den 
offentlige sektor skal mindst indeholde 
følgende:

Perimeter

Minimum: Revision, definition af 
løsninger, operationer (udførelse og 
vedligeholdelse), brugerbevidsthed, 
meddelelse af resultater
Frivilligt: Anlæg, investering, levering af 
primærenergi
Kontrakter om energiydelse med den 
offentlige sektor skal mindst indeholde 
følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 403
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag XIII – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter om energiydelse med den 
offentlige sektor skal mindst indeholde 
følgende:

Kontrakter om energiydelse med den 
offentlige sektor bør mindst indeholde 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 404
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag XIII – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

· En klar og gennemskuelig liste over de 
effektivitetsforanstaltninger, der skal 
gennemføres.

·Indhold og metode for energisynet
 En klar og gennemskuelig liste over de 
effektivitetsforanstaltninger, der skal 
gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 405
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
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Bilag XIII – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

· Garanterede besparelser, der kan opnås 
ved at gennemføre foranstaltningerne i 
kontrakten.

· Garanterede besparelser i hele 
kontraktens løbetid, der kan opnås ved at 
gennemføre foranstaltningerne i 
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 406
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag XIII – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

· Kontraktens løbetid, delmål for 
gennemførelsen, vilkår og opsigelsesfrist.

· Det med kontrakten garanterede 
komfort- og kvalitetsniveau
 Kontraktens løbetid, delmål for 
gennemførelsen, vilkår og opsigelsesfrist, 
med en løbetid på mindst tre år.

Or. en

Ændringsforslag 407
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag XIII – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

· En klar og gennemskuelig angivelse af de 
økonomiske virkninger af projektet og 
fordelingen af parternes andel i de opnåede 
økonomiske besparelser (dvs. aflønning af 
tjenesteleverandøren).

· En klar og gennemskuelig angivelse af de 
økonomiske virkninger af projektet og 
fordelingen af parternes andel i de opnåede 
økonomiske besparelser (dvs. aflønning af 
tjenesteleverandøren), 
tjenesteleverandørens forpligtelse til at 
yde finansiel kompensation for hele 
forskellen mellem det aftalte 
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forbrugsniveau og det faktiske forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 408
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag XIII – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

· Detaljerede oplysninger om hver af de 
kontraherende parters forpligtelser.

· Detaljerede oplysninger om 
indberetnings- og 
kommunikationsredskaber;
detaljerede oplysninger om hver af de 
kontraherende parters forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 409
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag XIV– del 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle rammer for supplerende 
rapporter

Generelle rammer for supplerende 
oplysninger

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 410
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag XIV– del 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 19, stk. 2, nævnte rapporter
giver en ramme for udviklingen af 
nationale energieffektivitetsstrategier. 

De i artikel 19, stk. 2, nævnte supplerende 
oplysninger giver en ramme for 
udviklingen af nationale 
energieffektivitetsstrategier. 

[Denne ændring gælder i hele bilag 
XIV(2). Hvis den vedtages, skal der 
foretages rettelser i hele bilag XIV(2)]

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 411
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag XIV– del 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. Dette 
ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
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vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.


