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Ändringsförslag 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI. Mätarna ska 
vara kostnadseffektiva och förbättra 
hushållens energieffektivitet.

Or. fi

Ändringsförslag 197
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

1. Medlemsstaterna bör se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
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för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna ska de se till att 
hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna ska de se till att 
hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs. Här ingår att se till 
att de smarta mätarna är användarvänliga 
och ger tydlig, exakt och detaljerad 
information om energiförbrukningen i 
realtid så att slutförbrukarna kan göra 
energibesparingar.

Or. en

Ändringsförslag 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna ska de se till att 
hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna när 
mätarnas minimifunktioner och 
marknadsaktörernas skyldigheter 

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare bör dessa genomgå en 
fullständig kostnads–nyttoanalys av 
konsumentintresset enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna. När mätarnas 
minimifunktioner och 
marknadsaktörernas skyldigheter 
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fastställs. fastställs ska medlemsstaterna se till att 
hänsyn tas till energisparmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna.

Or. en

Motivering

Enligt det tredje lagstiftningspaketet för en internationell gas- och elmarknad inom EU kan 
medlemsstaterna genomföra en kostnads–nyttoanalys innan de smarta mätarna börjar 
installeras. Endast när kostnads–nyttoanalysen är positiv bör smarta mätare installeras i 
80 % av hushållen fram till 2020. Kostsamma system ska genomföras endast om de ligger i 
konsumenternas intresse. De pengar som används till installationen av smarta mätare skulle
kunna användas bättre genom att läggas på andra energieffektiva åtgärder, såsom isolering.

Ändringsförslag 200
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna ska de se till att 
hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna bör de se till att 
hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 201
Richard Seeber
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna ska 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning i realtid görs tillgänglig 
för en tredje part som agerar åt 
slutförbrukaren.

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, bör mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna bör 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning i realtid görs tillgänglig 
för en tredje part som agerar åt 
slutförbrukaren.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också installeras 
för att mäta förbrukningen av värme eller 
kyla för respektive lägenhet. Om 
användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också installeras 
för att mäta förbrukningen av värme eller 
kyla för respektive lägenhet, såvida dessa 
mätare förbättrar hushållens 
energieffektivitet. Om användning av
individuella värmeförbrukningsmätare inte 
är tekniskt genomförbart ska individuella 
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specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

Or. fi

Ändringsförslag 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också installeras 
för att mäta förbrukningen av värme eller 
kyla för respektive lägenhet. Om 
användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät
eller från individuell värmekälla, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden
eller på lämplig plats på värmepannans 
elaggregat. I flerfamiljshus ska 
individuella värmeförbrukningsmätare 
också installeras för att mäta förbrukningen 
av värme eller kyla för respektive lägenhet.
Om användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator, utom i de fall då detta 
inte är kostnadseffektivt.

Or. pl

Ändringsförslag 204
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en När det gäller värme och kyla ska, om en 
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byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också 
installeras för att mäta förbrukningen av 
värme eller kyla för respektive lägenhet. 
Om användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare eller individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
för mätning av värmeförbrukningen i 
respektive radiator installeras för att mäta 
förbrukningen av värme eller kyla för 
respektive lägenhet. Kostnaderna för de 
installerade apparaterna får inte överstiga 
de därmed planerade 
energibesparingarna.

Or. de

Ändringsförslag 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, 
en mätare installeras i entrén till 
byggnaden. I flerfamiljshus ska 
individuella värmeförbrukningsmätare 
också installeras för att mäta 
förbrukningen av värme eller kyla för 
respektive lägenhet. Om användning av 
individuella värmeförbrukningsmätare
inte är tekniskt genomförbart ska 
individuella värmefördelningsmätare, i 
enlighet med specifikationerna i punkt 1.2 
i bilaga VI, användas för att mäta 
värmeförbrukningen i respektive radiator.

Medlemsstaterna ska se till att man i 
byggnader med flera enheter (bostäder 
och affärslokaler), vilkas enheter försörjs 
med värme och varmvatten från centrala 
system, beräknar förbrukningen för varje 
enhet. Medlemsstaterna ska införa regler 
för den årliga förbrukningsbaserade 
kostnadsfördelningen av värme och 
varmvatten i dessa byggnader. Undantag 
är tillåtna om det visar sig att 
installationen av mätningsapparater eller
den förbrukningsbaserade 
kostnadsfördelningen inte är tekniskt eller 
ekonomiskt genomförbar, t.ex. i 
högeffektiva byggnader. Mätning av kyla 
är frivilligt.

Or. en
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Ändringsförslag 206
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också installeras 
för att mäta förbrukningen av värme eller 
kyla för respektive lägenhet. Om 
användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

När det gäller värme och kyla bör, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus bör individuella 
värmeförbrukningsmätare också installeras 
för att mäta förbrukningen av värme eller 
kyla för respektive lägenhet. Om 
användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart bör individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 207
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av värmeförbrukningen 
i flerfamiljshus som försörjs med 
centralvärme eller centralkyla. Sådana 
regler ska inkludera riktlinjer för 

Medlemsstaterna bör införa regler för 
kostnadsfördelning av värmeförbrukningen 
i flerfamiljshus som försörjs med 
centralvärme eller centralkyla. Sådana 
regler bör inkludera riktlinjer för 
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korrigeringsfaktorer som speglar 
byggnadens egenskaper, till exempel 
överföring mellan lägenheter.

korrigeringsfaktorer som speglar 
byggnadens egenskaper, till exempel 
överföring mellan lägenheter.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 208
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver skyldigheterna enligt direktiv 
2009/72/EG och direktiv 2009/73/EG 
avseende fakturering ska medlemsstaterna, 
senast den 1 januari 2015, säkerställa 
korrekt fakturering baserad på faktisk 
förbrukning, för alla sektorer som omfattas 
av det nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med punkt 
2.2 i bilaga VI.

2. Utöver skyldigheterna enligt direktiv 
2009/72/EG och direktiv 2009/73/EG 
avseende fakturering bör medlemsstaterna, 
senast den 1 januari 2015, säkerställa 
korrekt fakturering baserad på faktisk 
förbrukning, för alla sektorer som omfattas 
av det nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information bör göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med punkt 
2.2 i bilaga VI.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
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för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 209
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna kan välja antingen 
e-faktura eller pappersfaktura och på ett 
enkelt sätt kan få tillgång till 
kompletterande information som möjliggör 
detaljerad kontroll av historisk förbrukning 
så som anges i bilaga VI.

Medlemsstaterna bör se till att 
slutförbrukarna kan välja antingen 
e-faktura eller pappersfaktura och på ett 
enkelt sätt kan få tillgång till 
kompletterande information som möjliggör 
detaljerad kontroll av historisk förbrukning 
så som anges i bilaga VI.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 210
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att, om 
slutförbrukaren så begär, informationen på 
energifakturan och den historiska 
förbrukningen görs tillgänglig för en av 
slutförbrukaren utsedd leverantör av 
energitjänster.

Medlemsstaterna bör kräva att, om 
slutförbrukaren så begär, informationen på 
energifakturan och den historiska 
förbrukningen görs tillgänglig för en av 
slutförbrukaren utsedd leverantör av 
energitjänster.
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Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 211
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2, 3 
och bilaga VI, ska tillhandahållas 
slutförbrukare utan kostnad.

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2, 3 
och bilaga VI, bör tillhandahållas 
slutförbrukare utan kostnad.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska ålägga 
nationella tillsynsmyndigheter att årligen 
undersöka om energifakturorna är 
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tillgängliga och användarvänliga för 
konsumenterna. Resultaten av detta ska 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Konsumenterna måste kunna förstå sina energifakturor för att kunna ändra sin 
energikonsumtion. De nationella tillsynsmyndigheterna ska därför åläggas att undersöka om 
konsumenterna förstår sina energifakturor. Genom att informationen offentliggörs kommer 
konsumenterna att kunna välja de företag som har de bästa metoderna.

Ändringsförslag 213
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna artikel ska inte gälla om en 
kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna för att installera individuella 
mätare överstiger nyttan av eventuella 
besparingar för slutförbrukarna.
Om resultatet av den ekonomiska 
bedömningen av installation av smarta 
mätare i enlighet med direktiv 
2009/72/EG talar för att installationen bör 
genomföras ska den tidsfrist som fastställs 
i punkt 2 inte gälla.

Or. en

Motivering

Distributionsföretagen har redan påbörjat installationen av smarta mätare enligt de 
tidsramar som fastställs i det tredje eldirektivet (direktiv 2009/72/EG), i enlighet med vilket 
80 % av de konsumenter som gavs en positiv bedömning i kostnads–nyttoanalysen måste 
utrustas med smarta mätare fram till 2020. Det nya direktivet får inte äventyra pågående 
satsningar. Samtidigt får inte distributionsföretagen tvingas till lösningar som inte är 
ekonomiskt gångbara.
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Ändringsförslag 214
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Påföljder

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla bestämmelserna till 
kommissionen senast [tolv månader efter 
det att detta direktiv träder i kraft] och 
utan dröjsmål anmäla eventuella senare 
ändringar som påverkar dem.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 215
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
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överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 
träder i kraft] och utan dröjsmål anmäla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dem.

överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Påföljderna får inte vara 
schablonmässiga eller omfattas av strikt 
ansvar. I varje enskilt fall ska hänsyn tas 
till vilka försök exempelvis energiföretag 
gjort för att uppnå målen och varför de 
inte kunnat uppnås. Medlemsstaterna ska 
anmäla bestämmelserna till kommissionen 
senast [tolv månader efter det att detta 
direktiv träder i kraft] och utan dröjsmål 
anmäla eventuella senare ändringar som 
påverkar dem.

Or. de

Ändringsförslag 216
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Medlemsstaterna bör införa en verksam, 
rimlig och avskräckande straffavgift för 
att se till att artiklarna 6–8 i detta direktiv 
efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 217
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla.

Varje nationell plan ska fastställa
a) nationella kraftvärmeutvecklingsmål 
för år 2020 och etappmål i 
överensstämmelse med detta,
b) områden där fjärrvärme ska främjas 
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och där kostnads-nyttoanalysen har 
identifierat kraftvärmepotential,
c) upplysningarna i bilaga VII,
d) Planerna bör bygga på en heltäckande 
kostnads-nyttoanalys för varje planerad 
investering, med hänsyn till den befintliga 
efterfrågenivån på värme och utvärdera 
de olika förbrukarprofilerna (t.ex. 
förbrukningsmönster inom industri-,
bostads- och tjänstesektorerna). Dessutom 
bör olika typer av kraftvärme 
(mikrokraftvärme, för egen förbrukning 
osv.) övervägas utifrån särdragen i de 
olika nationella efterfråge- och 
förbrukningsmönstren,
e) Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme 
samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år.
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och
kylkarta, med vars hjälp man effektivare 
kan identifiera och utveckla potentialen 
för tillämpning av kraftvärme, fjärrvärme 
och fjärrkyla, som innehåller 
upplysningarna i bilaga VII. Planerna ska 
uppdateras och anmälas till kommissionen 
vart femte år.

Or. fi

Ändringsförslag 220
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme, 
inbegripet småskalig kraftvärme och 
mikrokraftvärme, samt effektiv fjärrvärme 
och fjärrkyla, som innehåller 
upplysningarna i bilaga VII. Planerna ska 
uppdateras och anmälas till kommissionen 
vart femte år. Medlemsstaterna ska genom 
sina rättsliga ramar se till att nationella 
värme- och kylplaner tas med i 
beräkningen i lokala och regionala 
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samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

utvecklingsplaner, däribland fysiska planer 
för städer och landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

Or. en

Ändringsförslag 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

1. Senast den 1 januari 2016 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. pl

Ändringsförslag 222
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna analysera och anmäla till 
kommissionen hur det har gått med att 
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kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

utveckla potentialen för tillämpning av 
högeffektiv kraftvärme samt effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla, genom att ange
upplysningarna i bilaga VII. Analyserna 
ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att tillämpa den nationella värme- och kylplanen på alla fysiska planer, 
markanvändningsplaner och byggnadsplaner innebär en enorm byråkrati och begränsar 
avsevärt beslutsfattarnas flexibilitet på regional och lokal nivå.

Ändringsförslag 223
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Den administrativa bördan bör vara så 
liten som möjligt. Planerna ska uppdateras 
och anmälas till kommissionen vart femte 
år. Medlemsstaterna ska genom sina 
rättsliga ramar se till att nationella värme-
och kylplaner tas med i beräkningen i 
lokala och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt uppfyller 
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utformningskriterierna i bilaga VII. I de 
fysiska planerna bör prioritet ges åt 
högeffektiv kraftvärme.

Or. de

Ändringsförslag 224
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
den bedömning som avses i punkt 1 
genomföra en kostnads–nyttoanalys som 
omfattar deras territorium, vilken bland 
annat ska grunda sig på 
klimatförhållanden, ekonomisk 
genomförbarhet eller teknisk lämplighet, 
så att de mest kostnadseffektiva 
lösningarna för att tillgodose kraven på 
värme och kyla kan kartläggas och 
genomföras. 

Or. en

Motivering

De nationella utvecklingsplaner som föreslås i förslaget till direktiv bör inbegripa en 
kostnads-nyttoanalys, så att en konsekvent utveckling genom noggrann planering av 
värmebehoven kan säkerställas.

Ändringsförslag 225
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 

2. Medlemsstaterna ska, på grundval av de 
bedömningar som avses i punkterna 1 och 
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infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

1a, vidta de åtgärder som behövs för att 
utveckla en effektiv infrastruktur för 
fjärrvärme och fjärrkyla för att hantera 
utvecklingen av högeffektiv kraftvärme 
och användningen av värme och kyla från 
avfallsvärme och förnybara energikällor 
enligt punkterna 1, 3, 6 och 8. Vid 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
ska de i möjligaste mån välja högeffektiv 
kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion när värmen produceras i 
förbränningsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 226
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme, inbegripet småskalig 
kraftvärme och mikrokraftvärme, och 
användningen av värme och kyla från 
avfallsvärme och förnybara energikällor 
enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. Vid 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
ska de i möjligaste mån välja högeffektiv 
kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7.
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla
genom att i första hand anpassa den till
utvecklingen av högeffektiv kraftvärme 
och användningen av värme och kyla från 
avfallsvärme och förnybara energikällor 
enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. Vid 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
ska de i möjligaste mån välja högeffektiv 
kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

Or. pl

Ändringsförslag 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

3. Medlemsstaterna ska vid planeringen av
nya termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer se till att

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 

3. Medlemsstaterna ska se till att, i de 
områden med kraftvärmepotential där 
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med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

fjärrvärme ska främjas, vilka fastställts i 
enlighet med punkt 2, alla nya termiska 
anläggningar för elproduktion med en total 
tillförd effekt på 20 MW eller mer

Or. en

Ändringsförslag 230
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

3. Medlemsstaterna ska se till att det, när 
nya termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer planeras, görs studier på den tekniska 
och ekonomiska genomförbarheten, så att 
man inrättar anläggningen med 
utrustning som möjliggör återvinning av 
avfallsvärme genom en högeffektiv 
kraftvärmepanna.

Or. en

Ändringsförslag 231
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

3. Medlemsstaterna ska se till att när det är 
tekniskt, socioekonomiskt och 
kommersiellt genomförbart alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme.
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Medlemsstaterna måste se till att 
tillgången på efterfrågepunkter för värme 
beaktas tillsammans med andra kriterier 
när man beslutar om placeringen av 
termiska anläggningar för elproduktion.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att endast projekt som är tekniskt och ekonomiskt 
motiverade bör genomföras. Dessutom bör efterfrågepunkterna beaktas i beslutet om var 
anläggningarna ska placeras. Det ska dock inte vara det enda kriteriet. Medlemsstaterna ska 
också ta hänsyn till kriterier som säkerhet vad gäller kärnkraftverk, placeringen av 
gasledningar i samband med gaskraftverk osv. 

Ändringsförslag 232
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer

3. Medlemsstaterna ska se till att alla nya 
termiska anläggningar för elproduktion 
med en total tillförd effekt på 20 MW eller 
mer, med undantag av 
kärnkraftsanläggningar,

Or. en

Motivering

Undantagsreglerna bör beakta kärnkraftverkens särdrag, vilka har en drift med hög 
belastningsfaktor. På grund av belastningsfaktorn och den begränsade efterfrågan på värme 
till följd av demografiska profiler kan de inte nå andelen värme i förhållande till elproduktion 
för att uppfylla de krav på högeffektiv kraftvärme som fastställs i punkterna 3 och 6. Alla 
kärnkraftverk bör undantas helt från kraven eftersom de redan på förhand inte uppfyller 
kraven på högeffektiv värmeproduktion.

Ändringsförslag 233
Pavel Poc
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme,

a) förses med utrustning som möjliggör 
återvinning av avfallsvärme genom en 
panna för högeffektiv kraftvärme, eller

Or. pl

Ändringsförslag 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) görs till föremål för undersökning om 
huruvida de kan byggas kostnadseffektivt 
och är tekniskt genomförbara,

Or. fi

Ändringsförslag 236
Pavel Poc
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förläggs till en plats där avfallsvärme 
kan användas med hjälp av 
efterfrågepunkter för värme.

b) i mån av möjlighet förläggs till en plats 
där avfallsvärme kan användas med hjälp 
av efterfrågepunkter för värme.

Or. fi

Ändringsförslag 238
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i direktiv 
2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i direktiv 
2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls. 
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med den 
bedömning som avses i punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i direktiv 
2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att 
tillgången till lämplig värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i direktiv 
2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.

Or. fi

Ändringsförslag 240
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i direktiv 
2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig värmelast för kraftvärme tas 
med i beräkningen vid placering av nya 
anläggningar i enlighet med bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska anta 
tillståndskriterierna i artikel 7 i direktiv 
2009/72/EG, eller motsvarande 
tillståndskriterier, för att säkerställa att 
bestämmelserna i första stycket uppfylls.
De ska i synnerhet säkerställa att tillgången 
till lämplig ytterligare värmelast för 
kraftvärme tas med i beräkningen vid 
placering av nya anläggningar i enlighet 
med bilaga VIII.

Or. pl
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Ändringsförslag 241
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i det första stycket om
a) en kostnads–nyttoanalys av den 
enskilda anläggningen visar att kostnaden 
överstiger nyttan jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringar, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla, eller
b) kravet i led b till den första punkten 
rörande placeringen av anläggningen inte 
kan uppfyllas på grund av att 
anläggningen måste placeras nära en 
geologisk lagringsplats i enlighet med 
direktiv 2009/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 242
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla sådana 
undantagsvillkor till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda,
b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller or
c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. en

Ändringsförslag 244
Karl-Heinz Florenz
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

Or. en

Motivering

Kraftvärmeanläggningar måste vara ekonomiskt lönsamma. Om de inte är ekonomiskt 
lönsamma kan andra energieffektivitetsåtgärder vara lämpligare och ekonomiska resurser 
bör fortfarande tillhandahållas för andra energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 245
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. För att se till att endast projekt med 
teknisk potential och positiv 
socioekonomisk och kommersiell nytta 
genomförs ska medlemsstaterna införa 
villkor för undantag från bestämmelserna i 
punkt 3 om

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa 
gemensamma villkor för undantag från kraftvärmeskyldigheten, för att se till att projekt som 
är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 246
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

4. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa 
gemensamma villkor för undantag från kraftvärmeskyldigheten om a, b, c och detta stycke 
inte uppfylls. Detta för att se till att projekt som är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt 
olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 248
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,

a) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla,
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa 
gemensamma villkor för undantag från kraftvärmeskyldigheten, för att se till att projekt som 
är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 250
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras
nära en geologisk lagringsplats i enlighet
med direktiv 2009/31/EG, eller

b) anläggningen är placerad nära en 
geologisk lagringsplats i enlighet med 
direktiv 2009/31/EG, eller

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa 
gemensamma villkor för undantag från kraftvärmeskyldigheten, för att se till att projekt som 
inte är ekonomiskt lönsamma eller inte tekniskt lämpliga genomförs.



PE475.852v02-00 34/130 AM\882705SV.doc

SV

Ändringsförslag 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 252
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa 
gemensamma villkor för undantag från kraftvärmeskyldigheten, för att se till att projekt som 
är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 253
Karl-Heinz Florenz
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna inte medger någon 
konkurrenskraftig avkastning på 
investeringarna med hänsyn till de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en

Motivering

Kraftvärmeanläggningar måste vara ekonomiskt lönsamma. Om de inte är ekonomiskt 
lönsamma kan andra energieffektivitetsåtgärder vara lämpligare och ekonomiska resurser 
bör fortfarande tillhandahållas för andra energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) högeffektiva gas- eller kolkraftverk är 
tillåtna av samhällsekonomiska skäl eller 
för att säkra nätets stabilitet utan 
kraftvärmepanna.

Or. de

Motivering

Förutom kraftvärme bör medlemsstaterna även kunna tillåta nya högeffektiva gas- eller 
kolkraftverk som likvärdiga alternativ av samhällsekonomiska skäl och för att säkra nätets 
stabilitet. Direktivförslagets undantagsbestämmelse, som ger kommissionen 
granskningsförbehåll, räcker inte till för detta.
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Ändringsförslag 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2016. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under sex 
månader från anmälan. I sådana fall ska 
den berörda medlemsstaten tillämpa 
undantagsvillkoren tills kommissionen 
godkänner de ändrade villkoren.

Or. pl

Ändringsförslag 257
Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

5. Medlemsstaterna ska se till att det i
nationell lagstiftning rörande fysisk 
planering av städer och landsbygd tas 
hänsyn till att energi produceras, 
distribueras och används effektivt.

Or. fi

Ändringsförslag 259
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och på 
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linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

lämpligt sätt tar hänsyn till de nationella 
värme- och kylplanerna enligt punkt 1.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att tillämpa den nationella värme- och kylplanen på alla fysiska planer, 
markanvändningsplaner och byggnadsplaner innebär en enorm byråkrati och begränsar 
avsevärt beslutsfattarnas flexibilitet på regional och lokal nivå.

Ändringsförslag 260
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen.

Or. en

Ändringsförslag 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen såvida detta vid 
undersökning befunnits vara 
kostnadseffektivt, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas.

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att det i 
områden med kraftvärmepotential, vilka 
ska främjas i enlighet med punkt 2, när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten av en omvandling till 
en anläggning för högeffektiv kraftvärme 
anges som ett prioriterat villkor i det nya 
eller uppdaterade tillståndet eller licensen, 
förutsatt att anläggningen förläggs till en 
plats där det finns en tillräcklig och 
långsiktigt stabil efterfrågan på värme. Att 
utrusta elproduktionsanläggningar med 
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avskiljning och lagring av koldioxid 
betraktas inte som renovering med 
avseende på dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 263
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 20 
MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att ett 
sådant projekt med högeffektiv 
kraftvärme är tekniskt, socioekonomiskt 
och kommersiellt genomförbart.

Or. en
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Ändringsförslag 264
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

6. Medlemsstaterna ska se till att när 
befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW, med undantag av kärnkraftverk,
genomgår omfattande renovering eller, i 
enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet med 
punkt 1 i bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Undantagsreglerna bör beakta kärnkraftverkens särdrag, vilka har en drift med hög 
belastningsfaktor. På grund av belastningsfaktorn och den begränsade efterfrågan på värme 
till följd av demografiska profiler kan de inte nå andelen värme i förhållande till elproduktion 
för att uppfylla de krav på högeffektiv kraftvärme som fastställs i punkterna 3 och 6. Alla 
kärnkraftverk bör undantas helt från kraven eftersom de redan på förhand inte uppfyller 
kraven på högeffektiv värmeproduktion.

Ändringsförslag 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att när 6. Medlemsstaterna ska se till att när 
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befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme anges som ett 
villkor i det nya eller uppdaterade 
tillståndet eller licensen, förutsatt att 
anläggningen förläggs till en plats där 
avfallsvärme kan användas via 
efterfrågepunkter för värme i enlighet 
med punkt 1 i bilaga VIII.

befintliga elproduktionsanläggningar med 
en total installerad tillförd effekt på 
20 MW genomgår omfattande renovering 
eller, i enlighet med artikel 21 i direktiv 
2010/75/EG, får sitt tillstånd uppdaterat, 
ska omvandling till en anläggning för 
högeffektiv kraftvärme beaktas, på 
grundval av en analys av dess 
kostnadseffektivitet och användning, i det 
nya eller uppdaterade tillståndet eller 
licensen.

Or. pl

Ändringsförslag 266
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att utrusta elproduktionsanläggningar 
med avskiljning och lagring av koldioxid 
betraktas inte som renovering med 
avseende på dessa bestämmelser.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 267
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i det första stycket om en 
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kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 268
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla sådana 
undantagsvillkor till kommissionen senast 
den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 269
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda, or
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.
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Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. en

Ändringsförslag 270
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

Or. en

Motivering

Kraftvärmeanläggningar måste vara ekonomiskt lönsamma. Om de inte är ekonomiskt 
lönsamma kan andra energieffektivitetsåtgärder vara lämpligare och ekonomiska resurser 
bör fortfarande tillhandahållas för andra energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 271
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. För att se till att endast projekt med 
teknisk potential och positiv 
socioekonomisk och kommersiell nytta 
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genomförs ska medlemsstaterna införa 
villkor för undantag från bestämmelserna i 
punkt 6 om

Or. en

Motivering

Anpassning i enlighet med ändringsförslaget till artikel 10.7. Här klargörs att det bör vara 
obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa gemensamma villkor för undantag från 
kraftvärmeskyldigheten, för att se till att projekt som är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt 
olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 272
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

7. Medlemsstaterna ska införa villkor för
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

Or. en

Motivering

Anpassning i enlighet med ändringsförslaget till artikel 10.7. Här klargörs att det bör vara 
obligatoriskt för medlemsstaterna att fastställa gemensamma villkor för undantag från 
kraftvärmeskyldigheten om led a och b i denna punkt inte uppfylls. Detta för att se till att 
projekt som är ekonomiskt olönsamma eller tekniskt olämpliga inte genomförs.

Ändringsförslag 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i bilaga 

utgår
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VIII inte är uppfyllda, eller

Or. fi

Ändringsförslag 274
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna inte medger någon 
konkurrenskraftig avkastning på 
investeringarna med hänsyn till de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en

Motivering

Kraftvärmeanläggningar måste vara ekonomiskt lönsamma. Om de inte är ekonomiskt 
lönsamma kan andra energieffektivitetsåtgärder vara lämpligare och ekonomiska resurser 
bör fortfarande tillhandahållas för andra energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2016. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under sex 
månader från anmälan. I sådana fall ska 
den berörda medlemsstaten tillämpa 
undantagsvillkoren tills kommissionen 
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undantagsvillkoren förrän kommissionen
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

godkänner de ändrade villkoren.

Or. pl

Ändringsförslag 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fi

Ändringsförslag 277
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme när ett 
sådant projekt bedöms vara kommersiellt 
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och tekniskt genomförbart.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät, 
såvida detta är rationellt ur synvinkel av 
kostnadseffektiviteten. De får kräva att 
anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Or. fi

Ändringsförslag 279
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
ska se till att anslutningsavgifterna och 
kostnaderna för att utveckla de fjärrvärme-
och fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna 
distribueras jämt mellan de aktörer som 
deltar.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 280
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer, 
med hänsyn tagen till fjärrvärmenätens 
tekniska drift och ekonomiska balans, 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät, om 
det finns efterfrågan på värme eller kyla i 
dessa nät. De får kräva att anläggningarna 
ska stå för anslutningsavgifterna och 
kostnaderna för att utveckla de fjärrvärme-
och fjärrkylanät som behövs för att 
transportera avfallsvärme till kunderna.

Or. pl

Ändringsförslag 282
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det första 
stycket om

Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i det första stycket om en 
kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det första 
stycket om

Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det första 
stycket om

Or. en

Motivering

Kraftvärmeanläggningar måste vara ekonomiskt lönsamma. Om de inte är ekonomiskt 
lönsamma kan andra energieffektivitetsåtgärder vara lämpligare och ekonomiska resurser 
bör fortfarande tillhandahållas för andra energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 284
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det första 
stycket om

Medlemsstaterna ska införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det första 
stycket om

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 285
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 287
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 288
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd värme med 
separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna inte medger någon 
konkurrenskraftig avkastning på 
investeringarna med hänsyn till de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en

Motivering

Kraftvärmeanläggningar måste vara ekonomiskt lönsamma. Om de inte är ekonomiskt 
lönsamma kan andra energieffektivitetsåtgärder vara lämpligare och ekonomiska resurser 
bör fortfarande tillhandahållas för andra energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 289
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.
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Or. en

Ändringsförslag 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2016. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under sex 
månader från anmälan. I sådana fall ska 
den berörda medlemsstaten tillämpa 
undantagsvillkoren tills kommissionen 
godkänner de ändrade villkoren.

Or. pl

Ändringsförslag 291
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
i enlighet med bilaga VIII för att utföra 
den kostnads–nyttoanalys som omfattar en 
medlemsstats hela territorium och som 
avses i punkt 1 och den kostnads–
nyttoanalys för enskilda anläggningar 
som avses i punkterna 3, 6 och 8.

Or. en
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Ändringsförslag 292
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b. Metoden 
ska utvecklas i samråd med de berörda 
aktörerna och ta hänsyn till såväl 
socioekonomiska aspekter som det 
ekonomiska perspektivet för företagen.

Or. en

Motivering

Man måste se till att ett kraftvärmeprojekt inte endast är socioekonomiskt lönsamt utan även 
har positiva affärsmässiga aspekter för de investerare som deltar. Kraftvärme bör inte vara 
ett mål i sig. Dessa perspektiv bör tas med i metoden för kostnads-nyttoanalysen, vilken bör 
förberedas genom att man involverar den bransch som investerar.

Ändringsförslag 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 
första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.

Med beaktande av den tekniska 
utvecklingen och innovationerna ska 
kommissionen ha befogenhet att genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 18 
granska de harmoniserade referensvärdena 
för effektivitet i kommissionens beslut 
[beslutets nummer] på grundval av direktiv 
2004/8/EG första gången den 1 januari 
2015 och därefter vart tionde år.

Or. fi
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Ändringsförslag 294
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Medlemsstaterna ska se till att allt 
tillgängligt stöd för kraftvärme förutsätter 
att elproduktion med ursprung i 
högeffektiv kraftvärme och avfallsvärmen 
används effektivt för att uppnå 
primärenergibesparingar. De ska inte göra 
någon skillnad på el som förbrukas på plats 
och el som exporteras till nätet. Offentligt 
stöd till kraftvärme och 
fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmenät 
omfattas av regler för statligt stöd, om så är 
tillämpligt.

11. Medlemsstaterna ska se till att allt 
tillgängligt stöd för kraftvärme förutsätter 
att elproduktion med ursprung i 
högeffektiv kraftvärme och avfallsvärmen 
används effektivt för att uppnå 
primärenergibesparingar. De ska inte göra 
någon skillnad på el som förbrukas på plats 
och el som exporteras till nätet. Offentligt 
stöd till kraftvärme och 
fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmenät 
omfattas av regler för statligt stöd, om så är 
tillämpligt.

För biomassaprojekt kan högeffektivt stöd 
och andra incitament som är specifika för 
biomassa ackumuleras. Däremot kommer 
inget stöd att tillhandahållas investeringar 
i enskild/decentraliserad 
energiproduktion om den inbegriper 
avstängning från en effektiv 
kraftvärmeanläggning.

Or. en

Ändringsförslag 295
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 

utgår
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eller mer och raffinaderier för 
mineralolja och gas inom deras 
territorium. Förteckningen ska 
uppdateras vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna 
i rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 296
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för 
mineralolja och gas inom deras 
territorium. Förteckningen ska uppdateras 
vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
inom deras territorium. Förteckningen ska 
uppdateras vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.
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Or. it

Motivering

Direktivförslaget jämför felaktigt raffinering med elproduktion, vilket är helt orimligt.

Ändringsförslag 297
János Áder

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart tredje 
år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer. Förteckningen ska uppdateras 
vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. en

Ändringsförslag 298
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
efterfrågeresurser, såsom laststyrning, 
kan införas som en del av 
energiförvaltningssystemet.
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Or. en

Ändringsförslag 299
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att energidistributörerna 
prioriterar distribution av energi från 
förnybara källor, såsom anges i artikel 2.6 
i direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta 
komponenter i system och tariffstrukturer 
med ett socialt syfte för nätbunden 
energiöverföring och distribution, 
förutsatt att de störande effekterna på 
överförings- och distributionssystem hålls 
på ett nödvändigt minimum och inte är 
oproportionerliga mot det sociala syftet.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs.

Or. pl

Ändringsförslag 302
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi, eller sådana som kan 
hämma deltagande av laststyrning i 
samband med balanseringstjänster och 
tilläggstjänster, undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 303
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter och i enlighet med 
de kriterier som harmoniserats på 
EU-nivå, se till att systemansvariga för 
överföringssystem och distributionssystem 
inom deras territorium

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom får medlemsstaterna fastställa 
bestämmelser för kontinuerliga och 
långsiktiga inmatningstariffer, som vid 
behov kan minskas när det gäller 
småskaliga kraftvärmepannor och 
mikrokraftvärmepannor.

Or. en

Motivering

Distribuerad elproduktion, även på den enskilde medborgarens nivå, är nu en realitet. 
Åtkomsten till nätsystemet för el som produceras av högeffektiva småskaliga 
kraftvärmepannor och mikrokraftvärmepannor bör underlättas. Medlemsstaterna bör därför 
fastställa bestämmelser för inmatningstariffer för högeffektiva mikrokraftvärmepannor. Dessa 
inmatningstariffer skulle genom planering kunna minskas över tiden.
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Ändringsförslag 305
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella energitillsynsmyndigheter 
uppmuntrar laststyrningsdeltagande på ett 
icke-diskriminerade sätt vid sidan av 
försörjning på lokala, eller regionala 
energimarknader och 
tertiärreservmarknader, vid behov genom 
att ålägga nationella tillsynsmyndigheter 
och systemansvariga för 
överföringssystem att fastställa tekniska 
specifikationer för deltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden på grundval av de 
tekniska kraven för dessa marknader och 
laststyrningsresurserna.
Anbudsspecifikationer för 
laststyrningsdeltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden ska innehålla 
lämpliga specifikationer om
a) minsta mängden aggregerad 
kW-kapacitet som krävs för deltagande,
b) grundvärdemetod,
c) minsta mängden kW som krävs för 
deltagande per uppmätt plats (om 
tillämpligt),
d) varaktighet för aktivering av 
laststyrning, 
e) tidpunkt för aktivering av laststyrning,
f) tidsfrist för aktivering av laststyrning,
g) telemetrikrav,
h) påföljdskrav,
i) frekvens för aktivering av laststyrning,
j) intervall mellan aktivering,
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k) tidsramarna för anbudens löptid,
l) möjligheten att kunna lämna anbud på 
positiv och negativ kapacitet,
m) tillgänglighetsbetalningar.
Laststyrningspotentialen bör beaktas fullt 
ut när nationella kapacitetssäkerställande 
eller andra energitrygghetsrelaterade 
åtgärder genomförs. När medlemsstaterna 
genomför system för att säkerställa 
tillräcklig kapacitet, ska de se till att full 
hänsyn tas till laststyrningens potentiella 
bidrag.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 306
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Medlemsstaterna ska anta en 
laststyrningshandlingsplan för att främja 
och driftsätta laststyrning inom ramen för 
framtida handlingsplaner för 
genomförandet av smarta nät. Planen bör 
omfatta genomförande av lämpliga 
möjliggörande tekniska specifikationer 
för aggregerat laststyrningsdeltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden. Medlemsstaterna 
ska senast den 31 december 2013 och 
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därefter vartannat år rapportera till 
kommissionen om de åtgärder som 
vidtagits för att uppfylla de mål som 
fastställs i denna punkt.

Or. en

Motivering

Energimarknadernas och medlemsstaternas infrastrukturer varierar stort. De måste därför 
själva ha möjlighet att fastställa hur de bäst kan se till att laststyrning införs och hur de ska 
möjliggöra tredje parters deltagande och konkurrens på marknaden. På så vis ser man till att 
konsumenterna kan utnyttja möjligheten att kontrollera sina konsumtionsperioder – i den 
utsträckning som är rimlig och praktisk i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 tillhandahålls
kvalificeringssystem för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
åtgärder för förbättring av 
energieffektiviteten, däribland för 
installatörer av byggnadselement enligt 
definitionen i artikel 2.9 i direktiv 
2010/31/EU. Medlemsstaterna ska 
undersöka huruvida deras egna 
utbildnings- och omskolningssystem har 
den kunskap som krävs.

Or. en

Motivering

Ett flertal medlemsstater har redan effektiva system för yrkesutbildning och fortbildning. 
Detta garanterar att åtgärder för att öka energieffektivitet, energirådgivning och 
energitjänster redan genomförs på mycket kvalificerad nivå. Det bör därför klargöras att 
medlemsstaterna kan bygga sina insatser på befintliga kvalifikationssystem/rättsliga ramar.
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Ändringsförslag 308
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
bör medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när 

2. Medlemsstaterna ska göra de 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och arbeta 
med jämförelser mellan och erkännande av 
systemen. Detta påverkar inte 
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det gäller jämförelser mellan och 
erkännande av systemen.

tillämpningen av direktiv 2005/36/EG.

Or. en

Motivering

Genom direktiv 2005/36/EG fastställdes krav för ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer. Det måste klargöras att diskussioner om erkännande av kvalifikationer 
inte kommer att påverka direktiv 2005/36/EG.

Ändringsförslag 310
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när det 
gäller jämförelser mellan och erkännande 
av systemen.

2. Medlemsstaterna bör göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när det 
gäller jämförelser mellan och erkännande 
av systemen.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 311
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Information och utbildning

1. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta, också genom att 
skapa offentlig-privata partnerskap, i 
finansieringen av åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten.
2. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
marknadsaktörer att tillhandahålla 
adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterna ska se till att uppgifter 
från smarta mätare ger en detaljerad 
grund för rådgivning.
4. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
informera medborgarna om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.
5. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa 
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
utbyts och får allmän spridning.

Or. en
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Ändringsförslag 312
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Information och utbildning

1. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla berörda 
marknadsaktörer, inklusive konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta, också genom att 
skapa offentlig-privata partnerskap, i 
finansieringen av åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. 
Medlemsstaterna ska senast det år som 
denna lagstiftning träder i kraft inkomma 
med en plan till kommissionen om de 
initiativ som de kommer att åta sig, 
tillgången till information om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna.
2. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
marknadsaktörer att tillhandahålla 
adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
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informera medborgarna om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.
4. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa 
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
utbyts och får allmän spridning.

Or. en

Motivering

Information och utbildning är avgörande för energieffektiviteten. Medlemsstaterna bör inte 
kunna avsäga sig ansvaret på detta område. Det är viktigt att medlemsstaterna utarbetar 
konkreta planer för hur de planerar att uppnå sina energieffektivitetsmål.

Ändringsförslag 313
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska främja 
energitjänstemarknaden och små och 
medelstora företags tillgång till marknaden 
genom att

Medlemsstaterna bör främja 
energitjänstemarknaden och små och 
medelstora företags tillgång till marknaden 
genom att

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 314
Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kräva att myndigheterna ska överväga 
att använda avtal om energiprestanda i 
samband med renovering av byggnader,

Or. en

Ändringsförslag 315
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) tillsammans med kommissionen 
övervaka hur marknaden fungerar för att 
undersöka eventuell snedvridning av 
marknaden till följd av att 
energidistributörer eller företag som 
säljer energi i detaljistledet kommer in på 
energitjänstmarknaden, 

Or. en

Ändringsförslag 316
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) ge ekonomiskt stöd åt energitjänster 
för låginkomsthushåll,

Or. de

Ändringsförslag 317
Peter Liese, Renate Sommer
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utvärdera och 
vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningshinder och andra hinder för 
energieffektivitet, i synnerhet när det gäller

1. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska utvärdera och vidta 
lämpliga åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningshinder och andra hinder för 
energieffektivitet, i synnerhet när det gäller

Or. en

Ändringsförslag 318
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Medlemsstaterna ska ta fram 
stödprogram för att se till att kostnaderna 
för åtgärder som syftar till att förbättra 
byggnaders energieffektivitet inte förs 
över på hyresgäster med låga inkomster.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) bestämmelser om kulturminnesmärkta 
byggnader med officiellt skydd som del av 
en utvald miljö, eller på grund av deras 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, i syfte att ge ägarna större 
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flexibilitet att genomföra energieffektiva 
åtgärder i dessa byggnader i enlighet med 
allmänt godtagna bevarandeåtgärder, 
t.ex. värmeisolering av det yttre skalet 
(väggar, tak, fönster) med en medveten 
avvägning mellan kulturminnesbevarande 
och energieffektiva åtgärder.

Or. en

Motivering

Byggnadsägare bör ges större flexibilitet i besluten om att genomföra energieffektiva 
åtgärder i sina byggnader.

Ändringsförslag 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) avlägsnande av reglerade priser som 
inte av avspeglar kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 321
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar, samt administrativ 
praxis, rörande köp, installation, tillstånd 
och anslutning till nätet av småskaliga 
energiproducenter, i syfte att se till att 
hushåll inte avstår från att använda 
mikroteknik för energiproduktion.
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Or. en

Ändringsförslag 322
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingen av de hinder och åtgärder 
som nämns i punkt 1 ska anmälas till 
kommissionen i den första 
tilläggsrapporten som avses i artikel 19.2.

2. Utvärderingen av de hinder och åtgärder 
som nämns i punkt 1 bör anmälas till 
kommissionen i den första 
tilläggsrapporten som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.9.

utgår

Or. fi
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Motivering

Ett system med ömsesidigt erkännande av energibesparingar skulle vara byråkratiskt tungrott 
och åsamka stora kostnader.

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

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska senast 6 månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
anta ett beslut om att minska antalet 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EG med 1,4 miljarder 
utsläppsrätter för att bibehålla 
incitamenten för investeringar i 
energieffektiva åtgärder och koldioxidsnål 
teknik och den ambitionsnivå som sattes i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Man måste kompensera för den minskade efterfrågan på utsläppsrätter som kommer att 
uppstå när detta direktiv och målet på 20 % i energibesparingar genomförs, för att återställa 
prismekanismen till de nivåer som fastställdes i den konsekvensbedömning som utgjorde 
grundval för antagandet av direktiv 2003/87/EG, och incitamenten för investeringar i 
energieffektiva åtgärder och koldioxidsnål teknik i installationer som omfattas av 
utsläppsrätter måste bibehållas.

Ändringsförslag 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Fonder

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget ska 
medlemsstaterna inrätta en eller flera 
fonder för att subventionera 
tillhandahållandet av program och andra 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet 
och främja utvecklingen av marknaden 
för energieffektivitetsåtgärder och erbjuda 
tekniskt stöd. Sådana åtgärder kan 
inkludera främjande av 
energibesiktningar och finansiella 
instrument för energibesparingar och stöd 
till grundrenovering av byggnader, 
särskilt för låginkomsthushåll. I fonden 
får bland annat intäkter från auktioner 
inom systemet för handel med 
utsläppsrätter ingå, finansiering från 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden och eventuella 
ekonomiska bidrag som härrör från de 
kvotpliktsystem som avses i artikel 6 i 
detta direktiv.
2. Fonderna ska användas för att locka 
privata investeringar till 
energieffektivitetsområdet, genom 
lånegarantier och andra 
finansieringstekniska instrument.
3. När fonder subventionerar 
tillhandahållandet av åtgärder för 
förbättrad energieffektivitet ska tillgången 
till fonderna vara beroende av i vilken 
utsträckning energibesparingar eller 
förbättrad energieffektivitet verkligen har 
uppnåtts. Detta ska på lämpligt sätt 
bevisas, exempelvis med 
energiprestandacertifikat för byggnader 
och energimärkning för produkter.
4. Fonderna ska även förse tredje parter, 
t.ex. konsumenter, små och medelstora 
företag och andra investerare, med 
tekniskt stöd för att stödja introduktionen 
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av energieffektiva program och åtgärder 
av god kvalitet på marknaden.
5. Fonderna får knytas till utsedda byråer 
och program som hjälper till att styra 
medel till lämpliga projekt och utföra de 
funktioner som beskrivs i punkterna 3 och 
4.

Or. en

Motivering

Finansiella och tekniska stödenheter behövs för att få bort de kvarstående hindren för 
marknadens upptagande av energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
med att nå sina bindande nationella 
energieffektivitetsmål, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de bindande nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
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punkt 1 i bilaga XIV. punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 328
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV. Vartannat år ska de 
nationella rapporterna åtföljas av 
kompletterande information i enlighet 
med punkt 2 i bilaga XIV.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 329
Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
med att nå sina bindande nationella 
energieffektivitetsmål, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.
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Or. en

Ändringsförslag 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

2. Senast den 31 december 2013 ska 
medlemsstaten förse kommissionen med 
energieffektivitetsplaner som beskriver 
hur medlemsstaterna tänker uppnå de 
nationella energieffektivitetsmål som avses 
i artikel 3.1. Kommissionen ska bedöma 
dessa planer och får avvisa dem eller 
föreslå ändringar till dem. 
Medlemsstaterna ska vartannat år lämna 
en rapport till kommissionen om 
genomförandet av sina nationella 
energieffektivitetsplaner. Rapporterna ska 
kompletteras med uppdaterade 
uppskattningar av den förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.
Kommissionen ska senast den 
30 september 2013 tillhandahålla en mall 
som riktlinje för tilläggsrapporter. Mallen 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 20.2. 
Tilläggsrapporterna ska åtminstone 
innefatta informationen som anges i 
bilaga XIV. När medlemsstaterna 
utarbetar sina nationella 
energieffektivitetsplaner ska de beakta 
kostnadseffektiva energisparåtgärder och 
risken för koldioxidläckage.
När medlemsstaterna utarbetar sina 
nationella energieffektivitetsplaner ska de 
se till att en systemstrategi, t.ex. för 
belysning, på nationell nivå främjas, för 
att uppmuntra utnyttjande av ytterligare 
energisparmöjligheter utöver strategier 



AM\882705SV.doc 79/130 PE475.852v02-00

SV

för enskilda produkter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 15 i förslaget till yttrande. Här introduceras 
dessutom systemstrategin, som har en enorm besparingspotential jämfört med strategin för 
enskilda produkter. När det gäller belysning omfattas i effektiva belysningssystem 
närvarodetektorer, anpassning till dagsljus och användningen av effektiva ljuskällor.

Ändringsförslag 331
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1 och genomförande av de mål 
som avses i artikel 3a. Rapporterna ska 
kompletteras med uppdaterade 
uppskattningar av den förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 332
Richard Seeber, Peter Liese
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

2. Senast den 30 april 2014 ska 
medlemsstaten förse kommissionen med 
energieffektivitetsplaner som beskriver 
hur medlemsstaterna tänker uppnå de 
nationella energieffektivitetsmål som 
avses i artikel 3.1. Dessa planer ska 
inbegripa åtgärder som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten. 
De nationella energieffektivitetsplanerna 
ska bedömas av kommissionen och kan 
avslås om de åtgärder som fastställts i 
planen inte är tillräckliga för att nå det 
nationella energieffektivitetsmålet.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 333
Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör inte sätta upp mål 
för industrier som löper betydande risk att 
drabbas av koldioxidläckage, vilket 
fastställdes i kommissionens beslut 
2010/2/EU. Om de ändå beslutar sig för 
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att göra detta ska medlemsstaterna 
beskriva möjliga sektoriella mål för 
produktionsprocesser i dessa industrier i 
energianvändning per resultatenhet för 
att inte hämma industriell tillväxt.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte direkt rikta sig till industrier som löper hög risk att drabbas av 
koldioxidläckage. Om medlemsstaterna senare själva tar itu med dessa industrier bör 
energieffektivitetsmålen fastställas endast på ett relativt sätt, i resultat per enhet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör inte sätta upp 
mål för industrier som löper betydande 
risk att drabbas av koldioxidläckage, 
vilket fastställdes i kommissionens beslut 
2010/2/EU. Om de ändå beslutar sig för 
att göra detta ska medlemsstaterna 
beskriva möjliga sektoriella mål för 
produktionsprocesser i dessa industrier i 
energianvändning per resultatenhet för 
att inte hämma industriell tillväxt.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte direkt rikta sig till industrier som löper hög risk att drabbas av 
koldioxidläckage. Om medlemsstaterna senare själva tar itu med dessa industrier bör 
energieffektivitetsmålen fastställas endast på ett relativt sätt, i resultat per enhet.

Ändringsförslag 335
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1, det mål som fastställs i 
artikel 3a och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 336
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och kompletterande 
information och bedöma i vilken 
utsträckning medlemsstaterna gjort 
framsteg när det gäller att uppnå de 
nationella energieffektivitetsmålen som 
krävs enligt artikel 3.1 och för 
genomförandet av detta direktiv. 
Kommissionen ska lämna sin bedömning 
till Europaparlamentet och rådet. På 
grundval av bedömningen av rapporterna 
kan kommissionen utfärda 
rekommendationer eller föreslå ändringar 
till de instrument som tillämpas av
medlemsstaterna. Om bedömningen visar 
att en medlemsstat inte är på väg att 
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uppnå det nationella 
energieffektivitetsmålet ska 
medlemsstaten på kommissionens 
begäran se över den nationella 
energieffektivitetsplan som avses i punkt 2 
i denna artikel.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 337
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med direktiv 
2010/75/EU och direktiv 2008/1/EG. Om 
bedömningen identifierar betydande 
avvikelser mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna för sådana 
anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 

utgår
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användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 
till nya anläggningar samt periodisk 
översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.
Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att undvika överlappning med andra gällande direktiv för att behålla en 
konsekvent energi- och miljöpolitik. Vidare jämför direktivförslaget felaktigt raffinering med 
elproduktion, vilket är helt orimligt.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med direktiv 
2010/75/EU och direktiv 2008/1/EG. Om 
bedömningen identifierar betydande 
avvikelser mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna för sådana 
anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 

utgår
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förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 
användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 
till nya anläggningar samt periodisk 
översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
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energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, 
senast den 31 december 2015, i tillämpliga
fall, föreslå krav för att förbättra 
energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn eller uppdatering 
av tillstånden för befintliga anläggningar.

Or. en

Motivering

Omkring 65 % av primärenergin som används i vanliga kol- och kärnkraftsverk försvinner 
som avfallsvärme. Fastställande av minimiprestandakrav för energiproduktion skulle kunna 
bidra till en sjättedel av 20-procentsmålet till 2020.

Ändringsförslag 340
János Áder

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med direktiv 
2010/75/EU och direktiv 2008/1/EG. Om 
bedömningen identifierar betydande 
avvikelser mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna för sådana 
anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer mot 
bakgrund av de bästa tillgängliga 
teknikerna, som utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och direktiv 
2008/1/EG. Om bedömningen identifierar 
betydande avvikelser mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna för sådana 
anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
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tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

utgår

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG. Senast den 
30 juni 2013 bör kommissionen lägga 
fram ett förslag om att anpassa beslutet 
om insatsfördelning (Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 406/2009/EG).

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast 6 månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft ska kommissionen 
anta en förordning om ändring av den 
förordning som avses i artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG i syfte att lägga 
undan utsläppsrätter så att det åter blir 
brist på dem till de nivåer som fastställdes 
i konsekvensbedömningen som låg till 
grund för antagandet av lagstiftningen, så 
att systemet kan fylla sin ursprungliga 
funktion, nämligen att sporra till 
investeringar i koldioxidsnål teknik och i 
energieffektivitetsåtgärder, och därefter 
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föreslå en lagstiftningsakt för att dessa 
utsläppsrätter ska kunna dras in.

Or. en

Motivering

Utsläppsrätter är det främsta instrumentet för att minska industriutsläppen och främja 
investeringar i koldioxidsnål teknik, men överskottet på utsläppsrätter har inneburit att 
systemet inte lyckats stimulera nödvändiga investeringar. Överskottsutsläppsrätter bör dras 
in så att man skapar en brist och återställer prismekanismen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska före utgången av 
2013 lägga fram förslag till lagstiftning 
för att från och med 2020 ändra kravet på 
en årlig linjär sänkning på 1,74 % till ett 
siffervärde som är tillräckligt för att 
kraven i målet om minskade 
koldioxidutsläpp till 2050 kan uppfyllas. 

Or. en

Motivering

Överskottet på utsläppsrätter har inneburit att systemet för handel med utsläppsrätter inte 
lyckats stimulera nödvändiga investeringar i koldioxidsnål teknik. Taket för utsläppsrätter 
bör sänkas så att man når målet om minskade koldioxidutsläpp till 2050, eftersom systemet 
för handel med utsläppsrätter är det främsta instrumentet för att minska utsläpp. Det är 
viktigt att branschen i förväg informeras om denna förändring så att den kan planera sina 
investeringar.

Ändringsförslag 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är tillämpligt åtföljt av 
ett lagförslag som inför obligatoriska 
nationella mål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är tillämpligt åtföljt av 
ett lagförslag som inför obligatoriska 
nationella mål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 347
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är tillämpligt åtföljt av 
ett lagförslag som inför obligatoriska 
nationella mål.

utgår
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Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås. 

Ändringsförslag 348
Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är tillämpligt åtföljt av 
ett lagförslag som inför obligatoriska 
nationella mål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är tillämpligt åtföljt av ett 
lagförslag som inför obligatoriska 
nationella mål.

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, vid behov åtföljt av förslag om 
ytterligare åtgärder. Bedömningen ska 
också bygga på utvärderingen av den 
första årsrapport som avses i punkt 1.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag speglar i större utsträckning den rättsliga grunden och slutsatserna 
från det extra sammanträdet i rådet (energi) den 4 februari 2011.

Ändringsförslag 350
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att ändra den besparingstakt som avses 
i artikel 6.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 351
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att ändra den besparingstakt som avses 
i artikel 6.1.

utgår

Or. it

Motivering

(Jämför ändringsförslaget till artikel 6.1.)

Ändringsförslag 352
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni ska kommissionen 9. Senast den 30 juni ska kommissionen 
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bedöma medlemsstaternas framsteg när det 
gäller att avlägsna de lagstiftningshinder 
och andra hinder som avses i artikel 15.1. 
Bedömningen ska, om så är tillämpligt, 
åtföljas av ett lagförslag.

bedöma medlemsstaternas framsteg när det 
gäller att avlägsna de lagstiftningshinder 
och andra hinder som avses i artikel 15.1. 
Bedömningen ska, om så är tillämpligt, 
åtföljas av rekommendationer.

Or. it

Ändringsförslag 353
Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med hänsyn till 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter föreslå att rätterna ska 
auktioneras ut under perioden 2013–
2020, för att lägga undan en nödvändig 
mängd utsläppsrätter, så att det skapas 
incitament för ytterligare 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Ändringar av direktiv 2003/87/EG

I artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska 
följande stycke införas efter det andra 
stycket:
”Från och med 2014 ska den linjära 
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minskningsfaktorn vara 2,25 %.”

Or. en

Motivering

Den linjära faktorn av taket för utsläppsrätter bör justeras till energieffektivitetsåtgärderna 
liksom till EU:s klimatmål om att minska de inhemska växthusgasutsläppen med minst 80 % 
fram till 2050. Siffran 2,25 % utgör en linjär sänkning som bygger på delar av utsläpp från 
sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter 2050 i enlighet med 
kommissionens färdplan för klimatet fram till 2050.

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

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
Nationella energisparmål

Medlemsstat
Primärenergiförbrukning Mtoe

2007
-20% 2020
Belgien
50,2
40,2
Bulgarien
19,3
15,4
Tjeckien
43,6
34,9
Danmark
20,2
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16,2
Tyskland
314,9
251,9
Estland
5,9
4,7
Irland
15,8
12,6
Grekland
32,6
26,1
Spanien
138,9
111,1
Frankrike
254,8
203,8
Italien
173,3
138,6
Cypern
2,7
2,2
Lettland
4,7
3,8
Litauen
7,8
6,2
Luxemburg
4,6
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3,7
Ungern
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Nederländerna
70,3
56,2
Österrike
32,0
25,6
Polen
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Rumänien
37,5
30,0
Slovenien
7,0
5,6
Slovakien
16,8
13,4
Finland
36,2
29,0
Sverige
48,1
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38,5
Förenade kungariket
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Ändringsförslag 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga -Ia (ny)
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Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA -I

BILAGA -I
Nationella energisparmål
A. Nationella energisparmål 2020 
(inom primärenergi)

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbr
ukning 2020 
(Mtoe) 

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbr
ukning 2025 
(Mtoe) 

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbr
ukning 2030 
(Mtoe) 

Belgien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Bulgarien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Tjeckien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Danmark Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Tyskland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Estland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Irland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Grekland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Spanien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Frankrike Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Italien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Cypern Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Lettland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Litauen Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Luxemburg Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Ungern Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Malta Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Nederländerna Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Österrike Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Polen Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Portugal Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Rumänien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Slovenien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Slovakien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Finland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Sverige Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Förenade kungariket Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
EU 368 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
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Or. en

Ändringsförslag 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
Beräkningsmetod för nationella 
energieffektivitetsmål
När medlemsstaterna fastställer sina 
energieffektivitetsmål ska de beakta den 
metod som anges nedan. 
Baslinjeprognoserna för 
primärenergiförbrukningen 2020 är 
2007 års Primes-modell.
Metod: Primes 2007-baslinjeprognoser 
för 2020 i Mtoe – 25 % besparingar
Följande korrigeringsfaktorer får 
användas: minskningsmålen i absoluta tal 
jämfört med deras 
primärenergiförbrukning 2007
– ska inte överstiga 8 % för de 
nio EU-medlemsstater med den lägsta 
reala hushållsinkomsten per capita (L9),
– ska inte överstiga 12 % för de 15 länder 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– ska inte överstiga 25 % för något land,
– ska inte vara lägre än 8 % för de länder 
som inte är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (EU-27 
minus C15),
– ska vara minst 5 % för länder som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15) – ska inte 
utgöra någon absolut ökning av 
energiförbrukningen på över 5 %,
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Or. en

Motivering

När de nationella indikativa målen fastställs måste scenariot ”att fortsätta som tidigare” 
beaktas. En medlemsstat med låg levnadsstandard och hög ekonomisk tillväxt måste få ett 
mindre ambitiöst mål, eftersom exempelvis människors önskan att få bo i en egen lägenhet 
måste respekteras. Kommissionens Primes-modell tar hänsyn till detta. Å andra sidan skapar 
Primes-modellen vissa överdrifter för ett fåtal länder. Det är därför man måste använda en 
korrigeringsfaktor som tar hänsyn till den ekonomiska situationen.

Ändringsförslag 358
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
Beräkningsmetod för nationella 
energieffektivitetsmål
När kommissionen föreslår nationella 
energieffektivitetsmål ska den använda 
baslinjeprognoserna för 2020 års 
primärenergiförbrukning i 
2007 års Primes-modell. Följande metod 
ska gälla:
Primes 2007-baslinjeprognoser för 2020 i 
Mtoe – 20 % besparingar
Minskningsmålen för 2020 i absoluta tal 
jämfört med deras 
primärenergiförbrukning 2007 ska 
inkludera korrigeringsfaktorer för 
följande kategorier:
– en maximal minskningströskel för de 
nio EU-medlemsstater med den lägsta 
reala hushållsinkomsten per capita (L91),
– en maximal minskningströskel för de 
15 länder som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– en maximal minskningströskel för alla 
länder, 
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– en maximal minskningströskel för de 
länder som inte är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden (EU-27 
minus C152),
– en maximal minskningströskel för de 
länder som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– en maximal tröskel för absolut ökning 
av energiförbrukningen.
_________________
1 L9-länder inklusive Bulgarien, 
Rumänien, Lettland, Polen, Estland, 
Ungern, Litauen, Slovakien och Tjeckien, 
se Eurostat, Statistics in Focus, 16/2011.
2 C15-länder: L9-länder och Slovenien, 
Portugal, Malta, Grekland, Cypern och 
Spanien.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)
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Or. en

Ändringsförslag 360
Richard Seeber

BILAGA -I

BILAGA -I
Nationella energisparmål
A. Nationella energisparmål 2020 (inom 
primärenergi)

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbr
ukning 2020 
(Mtoe)

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbr
ukning 2025 
(Mtoe)

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbr
ukning 2030 
(Mtoe)

Belgien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Bulgarien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Tjeckien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Danmark ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Tyskland ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Estland ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Irland ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Grekland ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Spanien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Frankrike ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Italien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Cypern ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Lettland ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Litauen ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Luxemburg ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Ungern ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Malta ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Nederländerna ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Österrike ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Polen ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Portugal ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Rumänien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Slovenien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Slovakien ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Finland ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Sverige ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
Förenade kungariket ännu ej fastställt ännu ej fastställt ännu ej fastställt
EU 368 ännu ej fastställt ännu ej fastställt
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Förslag till direktiv
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår
__________________
40 EUT L 342, 22.12.2009, s. 46.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 361
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska på lämpligt 
sätt ta hänsyn till följande riktlinjer:

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 362
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt direktiv 
2010/30/EU eller ett kommissionsdirektiv 
som genomför direktiv 92/75/EEG, endast 
köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens,

a) Om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt direktiv 
2010/30/EU eller ett kommissionsdirektiv 
som genomför direktiv 92/75/EEG, bör de
endast köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 363
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt direktiv 
2010/30/EU eller ett kommissionsdirektiv 
som genomför direktiv 92/75/EEG, endast 
köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt direktiv 
2010/30/EU eller ett kommissionsdirektiv 
som genomför direktiv 92/75/EEG, endast 
köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, 
hälsorisker, ekonomisk genomförbarhet 
och teknisk lämplighet samt tillräcklig 
konkurrens,

Or. en
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Motivering

Hälsorisker bör också vägas in vid köpbeslut, för att t.ex. främja köp av produkter som inte 
innehåller hälsofarliga ämnen.

Ändringsförslag 364
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om en produkt som inte omfattas av 
punkt a omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt direktiv 
2009/125/EG som antagits efter det att det 
här direktivet träder i kraft, endast köpa 
produkter som uppfyller riktvärden för 
energieffektivitet som anges i den 
genomförandeåtgärden,

b) Om en produkt som inte omfattas av 
punkt a omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt direktiv 
2009/125/EG som antagits efter det att det 
här direktivet träder i kraft, bör de endast 
köpa produkter som uppfyller riktvärden 
för energieffektivitet som anges i den 
genomförandeåtgärden.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 365
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) köpa kontorsutrustningsprodukter som 
omfattas av rådets beslut [2006/1005/EG] 
som uppfyller energieffektivitetskrav som 
inte är mindre krävande än de som räknas 
upp i bilaga C till avtalet som är kopplat till 
det beslutet,

c) Offentliga organ bör köpa 
kontorsutrustningsprodukter som omfattas 
av rådets beslut [2006/1005/EG] och som 
uppfyller energieffektivitetskrav som inte 
är mindre krävande än de som räknas upp i 
bilaga C till avtalet som är kopplat till det 
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beslutet.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 366
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast köpa däck som uppfyller 
kriterierna för den högsta klassificeringen 
för drivmedelseffektivitet, enligt 
definitionen i förordning (EG) nr 
1222/2009; det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 
däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan,

d) Offentliga organ bör endast köpa däck 
som uppfyller kriterierna för den högsta 
klassificeringen för drivmedelseffektivitet, 
enligt definitionen i förordning (EG) nr 
1222/2009; det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 
däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 367
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

e) Offentliga organ bör i sina anbud om 
tjänsteavtal kräva att tjänsteleverantörer, i 
syfte att tillhandahålla tjänsterna i fråga, 
endast använder produkter som uppfyller 
kraven i leden a–d vid leverans av 
tjänsterna i fråga.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 368
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i leden a–d 
vid leverans av tjänsterna i fråga. I 
samband med anbud om tjänsteavtal ska 
offentliga organ bedöma möjligheten att 
ingå långsiktiga avtal om energiprestanda 
i enlighet med artikel 14 b,

Or. en

Ändringsförslag 369
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som 
uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

f) Offentliga organ bör endast köpa eller 
hyra byggnader som uppfyller lägst de 
minimikrav på energiprestanda som anges i 
artikel 4.1. Efterlevnad av kraven ska 
verifieras genom energiprestandacertifikat i 
enlighet med artikel 11 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 5. Vid offentlig upphandling 
måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att i 
enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 370
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga V – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De förpliktade parterna får använda en 
eller flera av nedanstående metoder för att 
beräkna de energibesparingar som avses i 
artikel 6.2:

De förpliktade parterna får använda en 
eller flera av nedanstående metoder för att 
beräkna energibesparingar:

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 371
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Bilaga V – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Livslängd för åtgärder för förbättrad 
energieffektivitet:
– Isolering av interna nät i byggnader: 
20 år.
– Rengöring och balansering av interna 
nät i byggnader: 10 år.
– Optimering av regleringen av det 
interna nätet: 20 år.

Or. en

Ändringsförslag 372
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Bilaga VI – punkt 1 – led 1.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2a. Rapporteringskrav
Företag som säljer energi i detaljistledet 
och leverantörer av energitjänster som 
ansvarar för installationen av smarta 
mätare ska årligen förse de nationella 
tillsynsmyndigheterna med följande 
sammanställda uppgifter:
a) Den totala kostnaden för installationen 
det år den avslutades och den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll.
b) Den beräknade kostnaden för 
installationen för det följande året på en 
program- och hushållsnivå.
c) En analys av kategorin av kunder som 
de har installerat mätare hos (t.ex. 
förskottsbetalning).
d) Vilka geografiska områden de har 
installerat mätare i.
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e) Huruvida installationen genomfördes 
som en del av ett specifikt försök, initiativ 
eller lokalt projekt.
f) Huruvida kunden hade gas, el eller en 
blandning av bränslen.
g) Hur många procent som installerat 
intern display.
h) Huruvida det fanns intresse för 
energieffektivitetsrådgivning.
i) Huruvida det fanns 
försäljningsverksamhet i samband med 
installationen eller som en uppföljning.
j) Återkoppling till kunderna – vilken 
helst ska utvärderas oberoende.

Or. en

Motivering

Denna information behövs för att övervaka kostnaden för installeringen och huruvida en 
plattform för kundfördelar håller på att utvecklas. Led h, i och j behövs för att övervaka 
kundernas intresse och sätt att förbättra energieffektiviteten samt huruvida energibolagen 
utnyttjar installationen för att samtidigt sälja andra produkter.

Ändringsförslag 373
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga VI – punkt 2 – led 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under 
värme-/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under 
värme-/kylsäsongen, om värmemätare 
finns installerade.

Or. pl

Ändringsförslag 374
Linda McAvan
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – punkt 2 – led 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska även se till att det 
finns en sammanfattande ruta med 
följande information på framsidan på 
varje gas- och elfaktura: 
a) Det exakta namnet på avgiften.
b) Den mängd energi som använts.
c) Priset på gas och/eller elektricitet per 
kWh och hur detta fördelar sig på daglig 
basis. 
d) Hur kostnaden har räknats ut.
e) Eventuella rabatter som kunden 
utnyttjar och när rabatterna upphör.
f) Eventuella avgifter som kunden måste 
betala om han eller hon ändrar 
leverantör.

Or. en

Motivering

Konsumenterna måste kunna förstå sina energifakturor för att kunna ändra sin 
energikonsumtion. Kommissionen har tillsammans med konsumentgrupper tagit fram en 
modell för en energifaktura som innehåller den ovannämnda sammanfattningsrutan. På så 
sätt kan kunderna med en enda blick förstå sina fakturor.

Ändringsförslag 375
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår

Or. en
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Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella värme- och kylplaner som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

1. De nationella värme- och kylkartor som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

Or. fi

Ändringsförslag 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Identifiering av potentialen för 
ytterligare högeffektiv kraftvärme, bland 
annat genom renovering av befintliga och
konstruktion av nya produktions- och 
industrianläggningar och andra 
anläggningar som genererar avfallsvärme.

e) Identifiering av potentialen för 
ytterligare högeffektiv kraftvärme, bland 
annat genom konstruktion av nya 
produktions- och industrianläggningar och 
andra anläggningar som genererar 
avfallsvärme.

Or. fi

Ändringsförslag 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En uppskattning av primärenergin som 
kan sparas.

h) En uppskattning av primärenergin eller 
den slutliga energin som kan sparas.

Or. fi

Ändringsförslag 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den utsträckning som är tillämpligt kan 
en plan bestå av en samling regionala eller 
lokala planer.

2. I den utsträckning som är tillämpligt kan 
en värme- och kylkarta bestå av en 
samling regionala eller lokala planer.

Or. fi

Ändringsförslag 380
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska planer för städer ska utformas 
för att säkerställa att

utgår

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar 
som producerar avfallsvärme ligger på 
sådana platser där en maximal mängd av 
den tillgängliga avfallsvärmen kommer 
att återvinnas för att tillgodose befintlig 
eller prognostiserad värme- och 
kylefterfrågan,
b) nya bostadsområden eller nya 
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industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan 
och tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera 
industrianläggningar förläggs till samma 
plats,
c) termiska anläggningar för 
elproduktion, industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme, 
avfallsförbränningsanläggningar och 
andra anläggningar som omvandlar 
avfall till energi är anslutna till det lokala 
fjärrvärme- eller fjärrkylanätet,
d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar 
värme i sina produktionsprocesser är 
anslutna till det lokala fjärrvärme- och 
fjärrkylanätet.

Or. de

Motivering

Föreskrifterna gör omfattande ingrepp i medlemsstaternas fysiska planering och kan därför 
inte omfattas av den anförda artikel 194.2 i EUF-fördraget. I stället bör de ha artikel 192.2 b 
i EUF-fördraget som rättslig grund och därmed bara kunna antas genom enhälligt beslut i 
rådet.

Ändringsförslag 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme ligger på sådana 

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme i mån av 



AM\882705SV.doc 115/130 PE475.852v02-00

SV

platser där en maximal mängd av den 
tillgängliga avfallsvärmen kommer att 
återvinnas för att tillgodose befintlig eller 
prognostiserad värme- och kylefterfrågan,

möjlighet ligger på sådana platser där en 
maximal mängd av den tillgängliga 
avfallsvärmen kommer att återvinnas för 
att tillgodose befintlig eller prognostiserad 
värme- och kylefterfrågan,

Or. fi

Ändringsförslag 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan och 
tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna i mån av 
möjlighet ligger på platser där en maximal 
mängd av deras värmeefterfrågan kommer 
att tillgodoses genom den tillgängliga 
avfallsvärmen, så som den identifierats på
nationella värme- och kylkartor; för att 
säkerställa en optimal matchning mellan 
efterfrågan och tillgång på värme och kyla 
ska fysiska planer främja att flera 
industrianläggningar förläggs till samma 
plats,

Or. fi

Ändringsförslag 383
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 

b) nya bostadsområden eller 
tertiärområden, nya offentliga eller 
tertiära byggnader eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 



PE475.852v02-00 116/130 AM\882705SV.doc

SV

värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en optimal 
matchning mellan efterfrågan och tillgång 
på värme och kyla ska fysiska planer 
främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en optimal 
matchning mellan efterfrågan och tillgång 
på värme och kyla ska fysiska planer 
främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

Or. en

Ändringsförslag 384
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar värme 
i sina produktionsprocesser är anslutna till 
det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet.

d) bostadsområden eller tertiärområden, 
offentliga eller tertiära byggnader och 
industrianläggningar som förbrukar värme 
i sina produktionsprocesser är anslutna till 
det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet.

Or. en

Ändringsförslag 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 386
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 387
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjer för placering av termiska 
elanläggningar och industrianläggningar

Kostnads–nyttoanalys

[kompletteras]

Or. en

Ändringsförslag 388
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Placering av termiska anläggningar för 
elproduktion som avses i artikel 10.3 och 

utgår
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10.6
Om det finns en efterfrågepunkt för 
värme för den kapacitet som anges i 
kolumn C eller det finns en potentiell 
efterfrågepunkt för värme måste 
kraftverken placeras med kortare avstånd 
än i kolumn A. En potentiell 
efterfrågepunkt för värme definieras som 
en punkt där det kan visas att en punkt 
rimligen kan skapas, till exempel genom 
att bygga ett fjärrvärmenät. Om till 
exempel den totala värmelasten enligt 
standardiserade skattningsmetoder skulle 
överskrida 15 MW/km2 bedöms detta vara 
en efterfrågepunkt för värme. Summan av 
den anslutningsbara lasten per 
kvadratkilometer ska bedömas vara 
efterfrågekapaciteten i sådana 
efterfrågepunkter för värme.
Avstånd A är dragningen för en pipeline, 
inte en rak linje, längs vilken tekniska 
experter, med hjälp av standardiserade 
skattningsmetoder, till exempel 
kvantitetsövervakning, bedömt att det är 
genomförbart att konstruera en 
vattenbärande pipeline av motsvarande 
storlek till en måttlig kostnad. Detta 
innefattar inte hinder, till exempel 
bergskedjor, stadskärnor, svåra flod- eller 
havsövergångar osv.
ABCMaximum distance between proposed 
electricity installation and heat demand 
pointPower station electrical 
CapacityHeat demand point estimated 
annual consumption< 100 km> 1999* 
MWe> 7500 TJ/year< 65 km>500>1875 
TJ/year< 15 km> 20 MW> 50 TJ/year
Nya anläggningar har normalt en 
värmelast på 90 %.

Or. en

Ändringsförslag 389
Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Bilaga VIII – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Placering av källor till 
industriavfallsvärme som avses i 
artikel 10.8

utgår

ABCMaximum distance between proposed 
industrial installations and heat demand 
pointCapacityHeat demand point 
estimated annual consumption< 75 km> 
75 MW(at 60-70% load)> 1600 TJ/year< 
60 km> 50 MW at 60% load factor>1000 
TJ/year< 25 km> 50 MW(> 85% load 
factor )> 400 TJ/year< 15 km> 20 MW> 
100 TJ/year

Or. en

Ändringsförslag 390
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet för 
medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 391
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Bilaga IV – led b – strecksats 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse
nettoelproduktionen mätt vid 
stationsgränsen och exporterad till nätet.

– Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse
bruttoelproduktionen.

Or. pl

Ändringsförslag 392
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga X

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 393
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga X – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En avidentifierad lista över 
anläggningar som utför raffinering av 
mineralolja och gas, som för varje 
anläggning anger

utgår
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– genomsnittlig energitillförsel per år för 
anläggningen (MWth),
– genomsnittligt energiutbyte per år för 
anläggningen (bränslemixens 
energiinnehåll, MWth),
– genomsnittlig råvara per år,
– anläggningstyp och teknik som används 
i anläggningen,
– utformningens effektivitet (teoretisk),
– startdatum för drift,
– datum för senaste omfattande 
renovering,
– antal genomsnittliga driftstimmar per 
år,
– genomsnittlig nettodriftseffektivitet per 
år.

Or. it

(Ändringen är en följd av att artikel 11 ändras.)

Motivering

Direktivförslaget jämför felaktigt raffinering med elproduktion, vilket är helt orimligt.

Ändringsförslag 394
János Áder

Förslag till direktiv
Bilaga X – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En avidentifierad lista över 
anläggningar som utför raffinering av 
mineralolja och gas, som för varje 
anläggning anger

utgår

– genomsnittlig energitillförsel per år för 
anläggningen (MWth),
– genomsnittligt energiutbyte per år för 
anläggningen (bränslemixens 
energiinnehåll, MWth),
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– genomsnittlig råvara per år,
– anläggningstyp och teknik som används 
i anläggningen,
– utformningens effektivitet (teoretisk),
– startdatum för drift,
– datum för senaste omfattande 
renovering,
– antal genomsnittliga driftstimmar per 
år,
– genomsnittlig nettodriftseffektivitet per 
år.

Or. en

Ändringsförslag 395
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nättariffer ska ge en korrekt bild av 
el- och kostnadsbesparingarna i näten som 
uppnåtts genom åtgärder på efterfrågesidan 
och laststyrning och distribuerad 
produktion, däribland besparingar från 
sänkta leveranskostnader eller till följd av 
nätinvesteringar och en mer optimal 
nätdrift.

1. Nättariffer bör ge en korrekt bild av 
el- och kostnadsbesparingarna i näten som 
uppnåtts genom åtgärder på efterfrågesidan 
och laststyrning och distribuerad 
produktion, däribland besparingar från 
sänkta leveranskostnader eller till följd av 
nätinvesteringar och en mer optimal 
nätdrift.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.
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Ändringsförslag 396
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätreglering och nättariffer ska göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

2. Nätreglering och nättariffer ska 
uppmuntra nätoperatörer att främja
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, efter en 
kostnadseffektivitetsbedömning utifrån 
kundtyp (bostäder, kommersiella och 
industriella byggnader). Systemtjänsterna 
ska omfatta

Or. en

Ändringsförslag 397
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätreglering och nättariffer ska göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

2. Nätreglering och nättariffer bör göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.
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Ändringsförslag 398
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) lagring av energi. utgår

Or. en

Motivering

Intressekonflikter kan uppstå när man inkluderar tjänster som lagring av energi i 
nätoperatörernas föreskrivna verksamhet. Särskilda åtgärder bör införas för att förhindra 
främjande av nätoperatörers effektivitetsåtgärder (t.ex. lagring av energi) vilka skulle kunna 
undergräva den åtskillnadsprocess som fastställs i direktiv 2009/72/EG.

Ändringsförslag 399
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med denna bestämmelse ska 
termen ”organiserade elmarknader” 
inkludera OTC-marknader och elbörser för 
handel av energi, kapacitet, 
balanseringstjänster och tilläggstjänster 
inom alla tidsramar, däribland marknader 
för terminshandel, dagen före handel och 
handel under leveransdygnet.

Laststyrningspotentialen bör beaktas fullt 
ut när man genomför regionala 
nätkapacitetssäkerställande eller andra 
energitrygghetsrelaterade åtgärder. I 
samband med denna bestämmelse ska 
termen ”organiserade elmarknader” 
inkludera OTC-marknader och elbörser för 
handel av energi, kapacitet, 
balanseringstjänster och tilläggstjänster 
inom alla tidsramar, däribland marknader 
för terminshandel, dagen före handel och 
handel under leveransdygnet.

Or. en
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Motivering

Detta avsnitt måste stärkas mot bakgrund av laststyrningens betydelse. Parallellt med detta 
måste kostnadseffektivitetsbedömningar göras för att se till att laststyrningsfrämjande inte 
kommer att påverka andra typer av målgrupper negativt. Industriell lagring måste också 
uppmärksammas. 

Ändringsförslag 400
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nättariffer ska finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

3. Nättariffer bör finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 401
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga XII – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem ska

Systemansvariga för överförings- och 
distributionssystem bör

Or. en
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Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 402
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkter som åtminstone måste ingå i avtal 
om energiprestanda med offentliga sektorn

Gränser

Minimum: besiktning, definition av 
lösningar, drift (skötsel och underhåll) 
användarnas medvetenhet, information 
om resultat
Valfritt: Arbete, investeringar, leveranser 
av primärenergi
Punkter som åtminstone måste ingå i avtal 
om energiprestanda med offentliga sektorn

Or. en

Ändringsförslag 403
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkter som åtminstone måste ingå i avtal 
om energiprestanda med offentliga sektorn

Punkter som åtminstone bör ingå i avtal 
om energiprestanda med offentliga sektorn

Or. en
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Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet för 
medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 404
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• En klar och tydlig lista över de 
effektivitetsåtgärder som ska genomföras.

• Energibesiktningens innehåll och metod

En klar och tydlig lista över de 
effektivitetsåtgärder som ska genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 405
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Garanterade besparingar som ska uppnås 
genom att åtgärderna i avtalet genomförs.

• Garanterade besparingar under hela 
avtalstiden som ska uppnås genom att 
åtgärderna i avtalet genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 406
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Avtalstiden samt milstolpar, villkor och 
uppsägningstid.

• Bekvämlighets- och kvalitetsnivå som 
garanteras av avtalet
Avtalstiden samt milstolpar, villkor och 
uppsägningstid, med en minsta avtalstid 
på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 407
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• En klar och tydlig redogörelse för 
finansiella effekter av projektet och 
fördelningen av parternas andelar i de 
uppnådda penningbesparingarna (dvs. 
tjänsteleverantörens ersättning).

• En klar och tydlig redogörelse för 
finansiella effekter av projektet och 
fördelningen av parternas andelar i de 
uppnådda penningbesparingarna (dvs. 
tjänsteleverantörens ersättning och 
skyldighet att kompensera ekonomiskt för 
hela skillnaden mellan den avtalade 
förbrukningsnivån och den verkliga 
förbrukningen).

Or. en

Ändringsförslag 408
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Detaljerad information om respektive 
avtalsparts skyldigheter.

• Detaljerad information om
rapporterings- och 
kommunikationsverktyg.
Detaljerad information om respektive 
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avtalsparts skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 409
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmän ram för tilläggsrapporter Allmän ram för kompletterande 
information

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet för 
medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 410
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter som avses i artikel 19.2 ska 
tillhandahålla en ram för utvecklingen av 
nationella energieffektivitetsstrategier.

De kompletterande information som avses 
i artikel 19.1 ska tillhandahålla en ram för 
utvecklingen av nationella 
energieffektivitetsstrategier.
[Denna ändring berör hela punkt 2 i bilaga 
XIV. Om ändringen antas, ska hela punkt 2 
i bilaga XIV anpassas i överensstämmelse 
härmed]

Or. en
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Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras, så att målet kan uppnås samtidigt som medlemsstaterna ges friheten att välja 
mellan ett flertal icke bindande åtgärder.

Ändringsförslag 411
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta led utgår

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.


