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Ändringsförslag 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter 
transporteras dit den behövs genom 
fjärrvärmenät. Därför bör 
medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa 
att anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme. 
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa 
skyldigheter om vissa villkor uppfylls.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör
utföra en omfattande bedömning av 
värme- och kylefterfrågan. Denna 
bedömning bör sträcka sig över en 
tillräckligt lång period för att ge investerare 
information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. För nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som är avsedda för
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör man 
analysera om det är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart att de utrustas 
med högeffektiva kraftvärmeenheter för att 
återvinna avfallsvärmen från produktionen 
av el.

Or. en

Ändringsförslag 246
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el. 
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät. 
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme. 
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el 
förutsatt att det finns garantier för en 
tillräcklig efterfrågan också på värme och 
för anläggningens ekonomiska livskraft 
samt infrastruktur för efterföljande led 
eller att det kan upprättas utan alltför 
stora insatser. Avfallsvärmen skulle 
därefter transporteras dit den behövs 
genom fjärrvärmenät. Medlemsstaterna 
kan dessutom anta godkännandekriterier 
för att säkerställa att anläggningar förläggs 
till platser nära efterfrågepunkter för 
värme. Medlemsstaterna ska dock i ett 
sådant fall kunna införa villkor för 
undantag från dessa skyldigheter om vissa 
villkor uppfylls.

Or. de

Motivering

Det är meningslöst med kraftvärmeenheter lång borta från all bebyggelse. De kan inte heller, 
som kommissionen menar, alltid upprättas i omedelbar närhet till potentiella konsumenter, 
t.ex. mitt i ett bostadsområde. Det bör även fortsättningsvis vara de lokala myndigheterna 
som väljer platsen för anläggningen i samförstånd med framför allt de boende i området och 
andra berörda. För övrigt måste företagets lönsamhet alltid garanteras.
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Ändringsförslag 247
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla och bedöma de 
socioekonomiska och kommersiella 
grunderna för detta. Dessa planer bör 
sträcka sig över en tillräckligt lång period 
för att ge investerare information rörande 
nationella utvecklingsplaner och bidra till 
en stabil och stödjande investeringsmiljö.
Nya anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el, där 
det är tekniskt, socioekonomiskt och 
kommersiellt genomförbart.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 248
Giles Chichester
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Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla, där det är lämpligt för deras 
klimatförhållanden och byggnadsstruktur.
Dessa planer bör sträcka sig över en 
tillräckligt lång period för att ge investerare 
information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 249
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt (23) Högeffektiv kraftvärme samt 
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fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka
sig över en tillräckligt lång period för att 
ge investerare information rörande 
nationella utvecklingsplaner och bidra till 
en stabil och stödjande investeringsmiljö. 
Nya anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el. 
Avfallsvärmen skulle därefter 
transporteras dit den behövs genom 
fjärrvärmenät. Därför bör 
medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa 
att anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme. 
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa 
skyldigheter om vissa villkor uppfylls.

fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU.

Or. en

Ändringsförslag 250
András Gyürk

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör
upprätta nationella planer för att utveckla
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör
främja högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla.
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investerare information rörande
nationella utvecklingsplaner och bidra till 
en stabil och stödjande investeringsmiljö. 
Nya anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el. 
Avfallsvärmen skulle därefter 
transporteras dit den behövs genom 
fjärrvärmenät. Därför bör 
medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa 
att anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme. 
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa 
skyldigheter om vissa villkor uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 251
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade får
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utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför får medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

Or. ro

Ändringsförslag 252
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el. 
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät. 
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el. 
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät. 
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 



PE475.874v01-00 10/105 AM\882687SV.doc

SV

efterfrågepunkter för värme. 
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

efterfrågepunkter för värme. 
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls. För att öka 
investeringarna på kraftvärmeområdet 
bör anläggningarna inte nödvändigtvis 
omfattas av direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003.

Or. de

Motivering

Operatörer av kraftvärmeenheter bör själva kunna välja om de vill delta i handeln med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella analyser av sin 
potential att utveckla högeffektiv 
kraftvärme samt fjärrvärme och fjärrkyla.
Medlemsstaterna bör sträva efter att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner över en tillräckligt lång 
period, som skulle bidra till en stabil och 
stödjande investeringsmiljö. Om 
kostnadsnyttoanalysen är positiv bör nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade utrustas 
med högeffektiva kraftvärmeenheter för att 
återvinna avfallsvärmen från produktionen 
av el. Avfallsvärmen skulle därefter 
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Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

transporteras dit den behövs genom 
fjärrvärmenät. Därför bör medlemsstaterna 
anta godkännandekriterier för att 
säkerställa att anläggningar förläggs till 
platser nära efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.
Medlemsstaterna bör vid antagandet av 
godkännandekriterier se till att de 
regionala och lokala behörigheterna när 
det gäller fysisk planering respekteras 
fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 254
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att undersöka 
potentialen för högeffektiv kraftvärme 
samt fjärrvärme och fjärrkyla. Dessa planer 
bör sträcka sig över en tillräckligt lång 
period för att ge investerare information 
rörande nationella utvecklingsplaner och 
bidra till en stabil och stödjande 
investeringsmiljö. För nya anläggningar 
för elproduktion och befintliga 
anläggningar som genomgått omfattande 
renovering eller som fått sina tillstånd eller 
licenser uppdaterade bör man undersöka 
om det är möjligt att installera
högeffektiva kraftvärmeenheter för att 
återvinna avfallsvärmen från produktionen 
av el. Avfallsvärmen skulle därefter 
transporteras dit den behövs genom 
fjärrvärmenät. Därför bör medlemsstaterna 
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anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

anta godkännandekriterier för att
undersöka potentialen att anläggningar 
förläggs till platser nära efterfrågepunkter 
för värme. Medlemsstaterna ska dock 
kunna införa villkor för undantag från 
dessa skyldigheter om vissa villkor 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el, där 
det är tekniskt, ekonomiskt och 
kommersiellt genomförbart.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
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om vissa villkor uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla. Dessa planer bör sträcka sig 
över en tillräckligt lång period för att ge 
investerare information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

(23) Högeffektiv kraftvärme samt 
fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential 
att spara primärenergi, vilket är till stor del 
outnyttjat i EU. Medlemsstaterna bör 
upprätta nationella planer för att utveckla 
högeffektiv kraftvärme samt fjärrvärme 
och fjärrkyla, med en bedömning av de 
socioekonomiska kostnaderna. Dessa 
planer bör sträcka sig över en tillräckligt 
lång period för att ge investerare 
information rörande nationella 
utvecklingsplaner och bidra till en stabil 
och stödjande investeringsmiljö. Nya 
anläggningar för elproduktion och 
befintliga anläggningar som genomgått 
omfattande renovering eller som fått sina 
tillstånd eller licenser uppdaterade bör 
utrustas med högeffektiva 
kraftvärmeenheter för att återvinna 
avfallsvärmen från produktionen av el.
Avfallsvärmen skulle därefter transporteras 
dit den behövs genom fjärrvärmenät.
Därför bör medlemsstaterna anta 
godkännandekriterier för att säkerställa att 
anläggningar förläggs till platser nära 
efterfrågepunkter för värme.
Medlemsstaterna ska dock kunna införa 
villkor för undantag från dessa skyldigheter 
om vissa villkor uppfylls.

Or. en
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Ändringsförslag 257
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Produktionsfirmor som använder 
avfallsvärme från kraftverk som teknisk 
värme bör anskaffa denna värme till 
förmånliga priser och kostnaderna för 
denna energi ska vara skattefria.

Or. pl

Motivering

För närvarande läcker en avsevärd mängd värme – en del av primärenergin – oanvänd ut i 
miljön, särskilt på ställen där värmekraftverken är placerade långt bort från tätorter.

Ändringsförslag 258
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Framställning av kemiska 
produkter i form av syntetiska bränslen i 
samband med kraftvärmeproduktion av el 
och värme ur fossila bränslen bör 
premieras skattemässigt.

Or. pl

Motivering

Det finns tekniker som reducerar koldioxidutsläppen i atmosfären avsevärt, och den gasen 
utgör ett oundgängligt utgångsmaterial vid framställning av syntetiska bränslen.

Ändringsförslag 259
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att öka öppenheten för 
slutförbrukare när det gäller att välja 
mellan el från kraftvärme och el 
producerad genom andra tekniker bör 
ursprunget till högeffektiv kraftvärme 
garanteras på grundval av harmoniserade 
referensvärden för effektivitet. System för 
ursprungsgaranti ger inte i sig rätt att 
komma i åtnjutande av nationella 
stödmekanismer. Det är viktigt att alla 
former av el som produceras från 
högeffektiv kraftvärme kan omfattas av 
ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier 
måste kunna skiljas från överlåtbara 
certifikat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 260
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att öka öppenheten för 
slutförbrukare när det gäller att välja 
mellan el från kraftvärme och el 
producerad genom andra tekniker bör 
ursprunget till högeffektiv kraftvärme 
garanteras på grundval av harmoniserade 
referensvärden för effektivitet. System för 
ursprungsgaranti ger inte i sig rätt att 
komma i åtnjutande av nationella 
stödmekanismer. Det är viktigt att alla 
former av el som produceras från 
högeffektiv kraftvärme kan omfattas av 
ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier 
måste kunna skiljas från överlåtbara 
certifikat.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 261
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att öka öppenheten för 
slutförbrukare när det gäller att välja 
mellan el från kraftvärme och el 
producerad genom andra tekniker bör 
ursprunget till högeffektiv kraftvärme 
garanteras på grundval av harmoniserade 
referensvärden för effektivitet. System för 
ursprungsgaranti ger inte i sig rätt att 
komma i åtnjutande av nationella 
stödmekanismer. Det är viktigt att alla 
former av el som produceras från 
högeffektiv kraftvärme kan omfattas av 
ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier 
måste kunna skiljas från överlåtbara 
certifikat.

(25) För att öka öppenheten för 
slutförbrukare när det gäller att välja 
mellan el från kraftvärme och el 
producerad genom andra tekniker bör
medlemsstaterna kunna identifiera
ursprunget till högeffektiv kraftvärme på 
grundval av harmoniserade referensvärden 
för effektivitet. Om en medlemsstat 
beslutar sig för detta är det viktigt att alla 
former av el kan omfattas av 
ursprungsgaranti, även el från vindkraft
och solenergi, samt kärnkraft, kol, 
naturgas, vågkraftverk, kärnfusion och 
övrig framtidsteknik. För att garantera 
full insyn, i de fall då det handlar om en 
elmix, ska den aktuella procentuella 
andelen av de enskilda källorna anges, 
inklusive kostnaderna, t.ex. kostnaderna 
för det merarbete som sådan information 
innebär. Ursprungsgarantier måste kunna 
skiljas från överlåtbara certifikat och ger 
inte i sig rätt att komma i åtnjutande av 
nationella stödmekanismer.

Or. de

Motivering

Om EU menar allvar med öppenhet måste också kunden få veta vilka de aktuella kostnaderna 
är, inte endast vilket ursprung eller vilken produktionsform deras el respektive värme har. Om 
en medlemsstat bestämmer sig för ett system för ursprungsgaranti bör detta system omfatta 
alla energikällor och produktionsformer. Kostnaderna för merarbetet måste bäras av kunden 
och bör också anges.
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Ändringsförslag 262
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”.

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”, 
om det finns garantier för att de högsta 
effektivitetsnormerna upprätthålls så att 
direktivets mål därmed kan uppnås.

Or. de

Motivering

Stora anläggningar är oftast effektivare än flera små anläggningar. Om målet att höja 
energieffektiviteten ska tas på allvar får inte principen ”Tänk småskaligt först ”leda till att 
energieffektivitetsmålet undergrävs. Även små anläggningar måste omfattas av de mest strikta 
energiprestandakraven.

Ändringsförslag 263
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”.

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”. I 
detta hänseende bör man underlätta 
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installationen av mikrokraftvärmepannor 
i enskilda fastigheter.

Or. en

Ändringsförslag 264
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”.

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”. I 
synnerhet bör man underlätta 
installationen av mikrokraftvärmepannor 
i enskilda fastigheter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anger att de administrativa förfarandena för installationen av 
mikrokraftvärmepannor bör vara så enkla som möjligt.

Ändringsförslag 265
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
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översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät,
enligt principen ”Tänk småskaligt först”.

översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”. I 
synnerhet bör man underlätta 
installationen av mikrokraftvärmepannor 
i enskilda fastigheter.

Or. en

Ändringsförslag 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”.

(26) Kraftvärme- och 
fjärrvärme/fjärrkylasektorernas särskilda 
struktur, med många små och medelstora 
producenter, bör beaktas, särskilt vid en 
översyn av de administrativa förfarandena 
för tillstånd till uppbyggnad av 
kraftvärmekapacitet eller tillhörande nät, 
enligt principen ”Tänk småskaligt först”. I 
synnerhet bör man underlätta 
installationen av mikrokraftvärmepannor 
i enskilda fastigheter.

Or. en

Ändringsförslag 267
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
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medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd och riktad information.

medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd och riktad information.
Det idealiska vore om små och medelstora 
företag också fick i uppdrag att 
genomföra energieffektivitets- och 
sparåtgärder så att det även där skapas 
nya arbetstillfällen eller så att de jobb som 
redan finns åtminstone kan behållas.

Or. de

Ändringsförslag 268
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd och riktad information.

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd och riktad information, 
samtidigt som de bör ha i åtanke att det 
bästa incitamentet för små och medelstora 
företag måste vara de ekonomiska 
besparingar som kan göras genom 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 269
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De flesta EU-företag är små och (27) De flesta EU-företag är små och 
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medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd och riktad information.

medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt och finansiellt stöd och 
riktad information.

Or. ro

Ändringsförslag 270
András Gyürk

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. 
För att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer.
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energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade 
effektivitetsreferensvärdena för separat 
produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

Or. en

Ändringsförslag 271
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
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kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade 
effektivitetsreferensvärdena för separat 
produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och 
offentliggöra resultaten samtidigt som 
konfidentiell information måste skyddas
om avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. I sådana fall bör 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstaterna och operatörerna hitta 
gemensamma lösningar som kan leda till 
ökad energieffektivitet, utan att 
konkurrensen påverkas.

Or. de

Motivering

Det finns helt klart en poäng med undantagen i direktivet om utsläppshandel och dessa bör 
därför behållas, framför allt får de inte urholkas genom ett annat direktiv. Det är inte 
nödvändigt att införa ytterligare rättsliga skyldigheter, det är betydligt viktigare att hitta 
lösningar som fortsatt garanterar den inhemska industrins konkurrenskraft. Det är främst den 
(petro)kemiska industrin som är i fara.

Ändringsförslag 272
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
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tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade effektivitetsreferensvärdena 
för separat produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar bör de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade effektivitetsreferensvärdena 
för separat produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

Or. en

Motivering

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
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arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Ändringsförslag 273
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder inom ramen 
för direktiv 2010/75/EG om avvikelserna 
är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
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som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade effektivitetsreferensvärdena 
för separat produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade effektivitetsreferensvärdena 
för separat produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

Or. en

Motivering

Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EG) utgör redan en ram för verksamhetsutövare på 
energiområdet att investera i effektiva elinstallationer på grundval av den bästa tillgängliga 
tekniken. Ny lagstiftning om exempelvis nya effektivitetsstandarder är därför onödig och kan 
helt klart överlappa ovannämnda direktiv.

Ändringsförslag 274
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Alla åtgärder i detta direktiv som 
gäller energiintensiva industrier som 
anses löpa stor risk för koldioxidläckage 
enligt utsläppshandelssystemet måste 
beakta dessa industriers konkurrenskraft 
och bör därför vara kostnadseffektiva.

Or. en

Motivering

En hög energikostnad är, i kombination med utsläppshandelssystemet, den främsta 
drivkraften för förbättringar av energieffektiviteten och utsläppsminskningar för industrier 
som är utsatta för internationell konkurrens.

Ändringsförslag 275
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grunder som är objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande bör 
medlemsstaterna fastställa regler som styr 
hur kostnaderna ska bäras och delas för 
nätanslutning och nätförstärkning samt för 
teknisk anpassning som krävs för att 
integrera nya tillverkare av el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme, 
med beaktande av riktlinjer och koder som 
utvecklats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1228/2003 och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 715/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och upphävande 
av förordning (EG) nr 1775/2005. 
Producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme ska kunna använda en 
anbudsförfrågan rörande 
anslutningsarbetet. Åtkomsten till 
nätsystemet för el producerad från 
högeffektiv kraftvärme, i synnerhet för 
småskaliga och mikrokraftvärmepannor, 
bör underlättas.

(29) På grunder som är objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande bör 
medlemsstaterna fastställa regler som styr 
hur kostnaderna ska bäras och delas för 
nätanslutning och nätförstärkning samt för 
teknisk anpassning som krävs för att 
integrera nya tillverkare av el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme, 
med beaktande av riktlinjer och koder som 
utvecklats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1228/2003 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 715/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och upphävande 
av förordning (EG) nr 1775/2005. 
Producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme ska kunna använda en 
anbudsförfrågan rörande 
anslutningsarbetet. Åtkomsten till 
nätsystemet för el producerad från 
högeffektiv kraftvärme, i synnerhet för 
småskaliga och mikrokraftvärmepannor, 
bör underlättas. Framför allt bör en 
prioriterad åtkomst till nätsystemet för el 
från förnybar energi säkerställas, 
eftersom det i annat fall genom den 
gemensamma produktionen av el, värme 
och kyla inte går att garantera en hög 
effektivitet.

Or. de

Motivering

Utan tydliga regler om företräde skulle det redan inom några år uppstå en konflikt mellan el 
från kraftvärmeanläggningar och el från förnybar energi eftersom elproduktionen från 
förnybar energi ständigt växer. Eftersom kraftvärmeanläggningar producerar två produkter 
på samma gång måste detta företräde införas i syfte att undvika dyra värme- och 
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kylackumulatorer. Bara uppbyggnaden av elackumulatorer kommer under de närmaste 
årtiondena att leda till avsevärda merkostnader.

Ändringsförslag 276
András Gyürk

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grunder som är objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande bör 
medlemsstaterna fastställa regler som styr 
hur kostnaderna ska bäras och delas för 
nätanslutning och nätförstärkning samt för 
teknisk anpassning som krävs för att 
integrera nya tillverkare av el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme, 
med beaktande av riktlinjer och koder som 
utvecklats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1228/2003 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 715/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och upphävande 
av förordning (EG) nr 1775/2005.
Producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme ska kunna använda en 
anbudsförfrågan rörande 
anslutningsarbetet. Åtkomsten till 
nätsystemet för el producerad från 
högeffektiv kraftvärme, i synnerhet för 
småskaliga och mikrokraftvärmepannor, 
bör underlättas.

(29) På grunder som är objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande bör 
medlemsstaterna fastställa regler som styr 
hur kostnaderna ska bäras och delas för 
nätanslutning och nätförstärkning samt för 
teknisk anpassning som krävs för att 
integrera nya tillverkare av el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme, 
med beaktande av riktlinjer och koder som 
utvecklats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1228/2003 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 715/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och upphävande 
av förordning (EG) nr 1775/2005.
Åtkomsten till nätsystemet för el 
producerad från högeffektiv kraftvärme, i 
synnerhet för småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor, bör underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 277
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) På grunder som är objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande bör 
medlemsstaterna fastställa regler som styr 
hur kostnaderna ska bäras och delas för 
nätanslutning och nätförstärkning samt för 
teknisk anpassning som krävs för att 
integrera nya tillverkare av el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme, 
med beaktande av riktlinjer och koder som 
utvecklats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1228/2003 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 715/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och upphävande 
av förordning (EG) nr 1775/2005.
Producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme ska kunna använda en 
anbudsförfrågan rörande 
anslutningsarbetet. Åtkomsten till 
nätsystemet för el producerad från 
högeffektiv kraftvärme, i synnerhet för 
småskaliga och mikrokraftvärmepannor, 
bör underlättas.

(29) På grunder som är objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande bör 
medlemsstaterna fastställa regler som styr 
hur kostnaderna ska bäras och delas för 
nätanslutning och nätförstärkning samt för 
teknisk anpassning som krävs för att 
integrera nya tillverkare av el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme, 
med beaktande av riktlinjer och koder som
utvecklats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1228/2003 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) 715/2009 av den 
13 juli 2009 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten och upphävande 
av förordning (EG) nr 1775/2005. Man bör 
se till att kostnaderna är rättvist fördelade 
mellan de berörda aktörerna. Producenter 
av el från högeffektiv kraftvärme ska 
kunna använda en anbudsförfrågan rörande 
anslutningsarbetet. Åtkomsten till 
nätsystemet för el producerad från 
högeffektiv kraftvärme, i synnerhet för 
småskaliga och mikrokraftvärmepannor, 
bör underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 278
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/72/EG av den 
13 juli 2009 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 har varje systemansvarig för 
ett distributionssystem ansvar för att 
driva, underhålla och utveckla 
distributionssystemet på ett energieffektivt 
sätt. Detta ansvar bör tydligt inbegripa 
aktiv utveckling av energieffektivitet 
gentemot anslutna konsumenter och 
potentiella nya konsumenter samt alla 
nödvändiga indirekta åtgärder som kan 
underlätta ett sådant främjande, såsom 
investeringar i program för 
energieffektivitet och forskning och 
utveckling, åtaganden tillsammans med 
lokala myndigheter eller utbildning för 
det lokala näringslivet.

Or. en

Motivering

Den roll som de systemansvariga för distributionssystemen spelar bör lyftas fram i enlighet 
med artikel 12.

Ändringsförslag 279
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Ett tillräckligt antal pålitliga personer 
med kompetens inom området 
energieffektivitet bör finnas tillgängliga för 
att säkerställa att direktivet införs på ett 
effektivt sätt och i rätt tid, till exempel när 
det gäller efterlevnad av kraven på 
energibesiktningar och genomförandet av 
kvotpliktsystem för energibesparing. 

(30) Ett tillräckligt antal pålitliga personer 
med kompetens inom området 
energieffektivitet bör finnas tillgängliga för 
att säkerställa att direktivet införs på ett 
effektivt sätt och i rätt tid, till exempel när 
det gäller efterlevnad av kraven på 
energibesiktningar och genomförandet av 
kvotpliktsystem för energibesparing. 
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Medlemsstaterna bör därför införa 
certifieringsplaner för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.

Medlemsstaterna bör därför införa 
certifieringsplaner för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten. Dessutom bör 
medlemsstaterna erbjuda särskilda 
språkkurser för personer med hög 
kompetens inom området för att främja 
rörligheten bland tjänsteleverantörer och 
arbetstagare i EU.

Or. de

Motivering

Skillnaderna i arbetslöshetstal varierar mycket inom EU. Det är framför allt arbetstagare 
med hög kompetens som skulle vinna på att ha de språkkunskaper som krävs eftersom deras 
arbetsmarknad skulle bli så mycket större.

Ändringsförslag 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Ett tillräckligt antal pålitliga personer 
med kompetens inom området 
energieffektivitet bör finnas tillgängliga för 
att säkerställa att direktivet införs på ett 
effektivt sätt och i rätt tid, till exempel när 
det gäller efterlevnad av kraven på 
energibesiktningar och genomförandet av 
kvotpliktsystem för energibesparing. 
Medlemsstaterna bör därför införa 
certifieringsplaner för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.

(30) Ett tillräckligt antal pålitliga och 
kompetenta personer med kompetens inom 
området energieffektivitet bör finnas 
tillgängliga för att säkerställa att direktivet 
införs på ett effektivt sätt och i rätt tid, till 
exempel när det gäller efterlevnad av 
kraven på energibesiktningar och 
genomförandet av kvotpliktsystem för 
energibesparing. Medlemsstaterna bör 
därför införa certifieringsplaner för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och andra åtgärder för 
att förbättra energieffektiviteten.

Or. fi
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Ändringsförslag 281
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att fortsätta att 
utveckla marknaden för energitjänster för 
att säkerställa tillgängligheten till både 
efterfrågan och tillgång på energitjänster. 
Öppenhet, till exempel genom listor över 
leverantörer av energitjänster, kan bidra till 
detta. Modeller för kontrakt och riktlinjer, i 
synnerhet avtal om energiprestanda, kan 
också hjälpa till att stimulera efterfrågan. 
Genom ett avtal om energiprestanda, 
liksom vid andra former av extern 
finansiering, undviker mottagaren av 
energitjänster investeringskostnader genom 
att använda en del av det finansiella värdet 
av energibesparingarna för att återbetala 
investeringen som helt eller delvis utförs 
av en tredje part.

(31) Det är nödvändigt att fortsätta att 
utveckla marknaden för energitjänster för 
att säkerställa tillgängligheten till både 
efterfrågan och tillgång på energitjänster. 
Öppenhet, till exempel genom listor över 
leverantörer av energitjänster, kan bidra till 
detta. Modeller för kontrakt och riktlinjer, i 
synnerhet avtal om energiprestanda, kan 
också hjälpa till att stimulera efterfrågan. 
Genom ett avtal om energiprestanda, 
liksom vid andra former av extern 
finansiering, undviker mottagaren av 
energitjänster investeringskostnader genom 
att använda en del av det finansiella värdet
av energibesparingarna för att återbetala 
investeringen som helt eller delvis utförs 
av en tredje part. Man får dock inte 
erbjuda åtgärder som endast ger snabb 
avkastning, utan det bör vara en 
blandning av olika åtgärder för att 
garantera att också mer resurskrävande 
och därmed dyrare åtgärder snabbt vidtas.

Or. de

Motivering

Företag som levererar energitjänster föredrar åtgärder som ger snabb avkastning. Men om 
man i byggbranschen verkligen har siktet inställt på 2050 och strävar efter en klar minskning 
av energiförbrukningen så måste också dyrare åtgärder snabbt vidtas. Det är endast en 
kombination av de båda åtgärderna, en bra blandning som kan refinansieras inom 10–20 år, 
som garanterar hållbar framgång. 

Ändringsförslag 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att fortsätta att 
utveckla marknaden för energitjänster för 
att säkerställa tillgängligheten till både 
efterfrågan och tillgång på energitjänster. 
Öppenhet, till exempel genom listor över 
leverantörer av energitjänster, kan bidra till 
detta. Modeller för kontrakt och riktlinjer, i 
synnerhet avtal om energiprestanda, kan 
också hjälpa till att stimulera efterfrågan. 
Genom ett avtal om energiprestanda, 
liksom vid andra former av extern 
finansiering, undviker mottagaren av 
energitjänster investeringskostnader genom 
att använda en del av det finansiella värdet 
av energibesparingarna för att återbetala 
investeringen som helt eller delvis utförs 
av en tredje part.

(31) Avtal om energiprestanda omfattar 
en rad olika mekanismer som skapar 
möjligheter att använda mer 
energieffektiva tekniker och lösningar.
Det är nödvändigt att fortsätta att utveckla 
marknaden för energitjänster för att 
säkerställa tillgängligheten till både 
efterfrågan och tillgång på energitjänster 
på ett öppet sätt som medger insyn. 
Öppenhet, till exempel genom listor över 
leverantörer av energitjänster, kan bidra till 
detta. Modeller för kontrakt och riktlinjer, i 
synnerhet avtal om energiprestanda, kan 
också hjälpa till att stimulera efterfrågan. 
Genom ett avtal om energiprestanda, 
liksom vid andra former av extern 
finansiering, undviker mottagaren av 
energitjänster investeringskostnader genom 
att använda en del av det finansiella värdet 
av energibesparingarna för att återbetala 
investeringen som helt eller delvis utförs 
av en tredje part. Marknaden för avtal om 
energiprestanda får inte diskriminera 
någon energitjänsteleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 283
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att fortsätta att 
utveckla marknaden för energitjänster för 
att säkerställa tillgängligheten till både 
efterfrågan och tillgång på energitjänster. 
Öppenhet, till exempel genom listor över 
leverantörer av energitjänster, kan bidra till 

(31) Det är nödvändigt att fortsätta att 
utveckla marknaden för energitjänster för 
att säkerställa tillgängligheten till både 
efterfrågan och tillgång på energitjänster
med öppenhet och insyn. Öppenhet, till 
exempel genom listor över leverantörer av 



PE475.874v01-00 34/105 AM\882687SV.doc

SV

detta. Modeller för kontrakt och riktlinjer, i 
synnerhet avtal om energiprestanda, kan 
också hjälpa till att stimulera efterfrågan. 
Genom ett avtal om energiprestanda, 
liksom vid andra former av extern 
finansiering, undviker mottagaren av 
energitjänster investeringskostnader genom 
att använda en del av det finansiella värdet 
av energibesparingarna för att återbetala 
investeringen som helt eller delvis utförs 
av en tredje part.

energitjänster, kan bidra till detta. Modeller 
för kontrakt och riktlinjer, i synnerhet avtal 
om energiprestanda, kan också hjälpa till 
att stimulera efterfrågan. Genom ett avtal 
om energiprestanda, liksom vid andra 
former av extern finansiering, undviker 
mottagaren av energitjänster 
investeringskostnader genom att använda 
en del av det finansiella värdet av 
energibesparingarna för att återbetala 
investeringen som helt eller delvis utförs 
av en tredje part.

Or. ro

Ändringsförslag 284
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det finns ett behov av att identifiera 
och avlägsna lagstiftningshinder och andra 
hinder för användning av avtal om 
energiprestanda och andra arrangemang 
med extern finansiering för 
energibesparingar. Detta rör bland annat 
redovisningsregler och praxis som 
förhindrar att kapitalinvesteringar och 
årliga finansiella besparingar till följd av 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten speglas korrekt i 
räkenskaperna under investeringens hela 
livslängd. Hinder för att renovera det 
befintliga byggnadsbeståndet som beror på 
att incitamenten delas upp mellan olika 
berörda aktörer bör också hanteras på 
nationell nivå.

(32) Det finns ett behov av att identifiera 
och avlägsna lagstiftningshinder, 
administrativa hinder och andra hinder för 
användning av avtal om energiprestanda 
och andra arrangemang med extern 
finansiering för energibesparingar. Detta 
rör bland annat redovisningsregler och 
praxis som förhindrar att 
kapitalinvesteringar och årliga finansiella 
besparingar till följd av åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten speglas 
korrekt i räkenskaperna under 
investeringens hela livslängd. Hinder för 
att renovera det befintliga 
byggnadsbeståndet, som dels beror på att 
incitamenten delas upp mellan olika 
berörda aktörer och dels på tillgången till 
olika finansieringssätt, bör också hanteras 
på nationell nivå.

Or. ro
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Ändringsförslag 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att till fullo dra nytta av 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden för att utlösa 
investeringar i åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten. Investeringar i 
energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och en minskning av hushållens 
bränslefattigdom, och bidrar därför positivt 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Potentiella 
finansieringsområden är 
energieffektivitetsåtgärder inom offentliga 
byggnader och bostäder, och att 
tillhandahålla ny kompetens för att främja 
sysselsättningen inom 
energieffektivitetssektorn.

(33) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att till fullo dra nytta av de 
olika EU-medel som finns tillgängliga, 
såsom strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden, men även de nya 
och innovativa medlen, såsom 
Elena-fonden och den europeiska 
energieffektivitetsfonden, för att utlösa 
investeringar i åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten Investeringar i 
energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och en minskning av hushållens 
bränslefattigdom, och bidrar därför positivt 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Potentiella 
finansieringsområden är 
energieffektivitetsåtgärder inom offentliga 
byggnader och bostäder, och att 
tillhandahålla ny kompetens för att främja 
sysselsättningen inom 
energieffektivitetssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 286
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att till fullo dra nytta av 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden för att utlösa 
investeringar i åtgärder för att förbättra 

(33) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att till fullo dra nytta av 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden för att utlösa 
investeringar i åtgärder för att förbättra 
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energieffektiviteten. Investeringar i 
energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och en minskning av hushållens 
bränslefattigdom, och bidrar därför positivt 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Potentiella 
finansieringsområden är 
energieffektivitetsåtgärder inom offentliga 
byggnader och bostäder, och att 
tillhandahålla ny kompetens för att främja 
sysselsättningen inom 
energieffektivitetssektorn.

energieffektiviteten. Investeringar i 
energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och en minskning av hushållens 
bränslefattigdom, och bidrar därför positivt 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Potentiella 
finansieringsområden är 
energieffektivitetsåtgärder inom offentliga 
byggnader och bostäder, incitament för att 
uppföra nära-nollenergibyggnader senast 
före utgången av 2020, och att 
tillhandahålla ny kompetens för att främja 
sysselsättningen inom 
energieffektivitetssektorn..

Or. de

Motivering

Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda föreskriver att först från och med 
den 1 januari 2021 får endast nära-nollenergibyggnader uppföras. Det finns dock anledning 
att redan i dag skapa incitament för att uppföra sådana byggnader. Sådana incitament bör 
emellertid upphöra från den tidpunkt när endast nära-nollenergibyggnader får uppföras.

Ändringsförslag 287
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att till fullo dra nytta av 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden för att utlösa 
investeringar i åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten. Investeringar i 
energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och en minskning av hushållens 
bränslefattigdom, och bidrar därför positivt 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Potentiella 
finansieringsområden är 

(33) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att till fullo dra nytta av 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden för att utlösa 
investeringar i åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten. Investeringar i 
energieffektivitet har potential att bidra till 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och en minskning av hushållens 
bränslefattigdom, och bidrar därför positivt 
till den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Potentiella 
finansieringsområden är 
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energieffektivitetsåtgärder inom offentliga 
byggnader och bostäder, och att 
tillhandahålla ny kompetens för att främja 
sysselsättningen inom 
energieffektivitetssektorn.

energieffektivitetsåtgärder inom offentliga 
byggnader och bostäder, och att 
tillhandahålla ny kompetens för att främja 
sysselsättningen inom 
energieffektivitetssektorn och finansiera 
nya energieffektiva byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 288
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som 
inrättar EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

utgår

Or. en

Motivering

Antalet utsläppsrätter i EU:s system för handel med utsläppsrätter avgörs av direktivet om 
handel med utsläppsrätter. Därför är detta direktiv om energieffektivitet inte rätt plats för att 
försöka ändra detta tak. Systemet för handel med utsläppsrätter har valts ut att vara ett 
marknadsbaserat instrument för att minska koldioxidutsläppen, och det bör inte finnas några 
andra rättsakter som kan manipulera priset på utsläppsrätterna och skapa osäkerhet på 
koldioxidmarknaden.

Ändringsförslag 289
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som 
inrättar EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

utgår

Or. en

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett marknadsbaserat instrument för att minska 
koldioxidutsläppen. Under utsläppshandelssystemets nästa fas 2013–2020 kommer den 
successiva sänkningen av utsläppstaket (dvs. det högsta antalet utsläppsrätter) leda till att 
målet för koldioxidutsläppen uppfylls. För att undvika oklarheter på marknaden ska priset på 
utsläppsrätter inte påverkas av någon myndighet.

Ändringsförslag 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som 
inrättar EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 291
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som 
inrättar EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som 
inrättar EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 293
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som 
inrättar EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

utgår

Or. en

Motivering

EU:s system för handel med utsläppsrätter måste fortsätta att i första hand vara ett styrmedel 
för att minska de europeiska industriella växthusgasutsläppen till 2020 och därefter på ett 
kostnadseffektivt sätt. Det är viktigt att lagstiftaren avhåller sig från opåkallade 
interventioner i marknadsmekanismerna i avsikt att styra priset på utsläppsrätter. Alla direkta 
eller indirekta sätt att tillfälligt eller på permanent basis ändra detta mål, exempelvis för att 
kompensera effekterna av energieffektivitetsåtgärder på priset på koldioxidutsläpp, skulle 
störa marknadens funktion.

Ändringsförslag 294
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 

(34) I samband med genomförandet av 
energisparmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
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krävs i framtiden. krävs i framtiden. Detta förutsätter att 
ekonomin kan förlita sig på stabila 
rättsliga ramvillkor. Alla ändringar före 
2020 av det antagna systemet för handel 
med utsläppsrätter som medför ytterligare 
svårigheter bör därför uttryckligen 
avvisas för att säkerställa investerings-
och planeringssäkerhet.

Or. de

Motivering

Kommissionen överväger att minska antalet utsläppsrätter för koldioxid och därmed driva 
upp kostnaderna. Planen för ett sådant myndighetsingripande strider mot den grundläggande 
principen för ett marknadsekonomiskt system och gör dessutom investerare och kreditgivare 
osäkra. Det ger i stället en motsatt effekt, dvs. det görs inga investeringar, det skapas inga 
nya arbetstillfällen och energieffektiva tekniker får ingen genomslagskraft.

Ändringsförslag 295
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, och även 
beräkna vilka positiva effekter systemet 
för handel med utsläppsrätter har på 
genomförandet av energieffektivitetsmålet 
på 20 %.

Or. de

Ändringsförslag 296
Ioan Enciu
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Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka och ta hänsyn till
hur nya åtgärder påverkar 
direktiv 2003/87/EG som inrättar EU:s 
utsläppshandelssystem, i syfte att bibehålla 
systemets incitament för investeringar i 
koldioxidsnål teknik och förbereda de 
sektorer som ingår i utsläppshandeln för de 
innovationer som krävs i framtiden. För att 
undvika avbrott i handeln med 
utsläppsrätter får de åtgärder som föreslås 
i detta direktiv får inte sammanfalla med 
åtgärderna i direktiv 2003/87/EG.

Or. ro

Ändringsförslag 297
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % kommer
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem och vidta 
åtgärder för att föreskriva ett minsta pris 
på koldioxidutsläpp för att se till att 
marknaden för handel med utsläppsrätter 
fungerar tillsammans med sitt 
ursprungliga syfte, i syfte att bibehålla 
systemets incitament för investeringar i 
koldioxidsnål teknik och förbereda de 
sektorer som ingår i utsläppshandeln för de 
innovationer som krävs i framtiden.

Or. en
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Motivering

Det behövs vissa förtydliganden när det gäller exakt vilka åtgärder kommissionen får vidta så 
att systemet för handel med utsläppsrätter kan ge incitament till investeringar i 
energieffektivitet och förnybara energikällor.

Ändringsförslag 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste 
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden utan att hindra 
genomförandebestämmelserna för 
systemet för handel med utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att kommissionen inte kan ingripa genom att t.ex. spara utsläppsrätter för 
koldioxid under utsläppshandelssystemets handelsperiod 2013–2020. I annat fall skulle 
marknadsaktörerna och myndigheterna sväva i rättslig ovisshet, och framtidsinriktade 
investeringsbeslut, bl.a. om energieffektivitet, skulle bli svårare.

Ändringsförslag 299
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att 
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 
energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för tillämpning 
av mål. Om en rapport visar att 
otillräckliga framsteg gjorts när det gäller 
att uppnå de indikativa nationella målen 
som anges i det direktivet ska dessa förslag 
behandla målens nivå och beskaffenhet. 
Den konsekvensanalys som åtföljer detta 
direktiv visar att medlemsstaterna kommer 
att uppnå målet på 9 %, vilket är betydligt 
mindre ambitiöst än det mål på 20 % i 
energibesparingar som senare antogs för 
2020, och därför behöver målnivån inte 
tas upp.

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att 
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 
energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för tillämpning 
av mål. Om en rapport visar att 
otillräckliga framsteg gjorts när det gäller 
att uppnå de indikativa nationella målen 
som anges i det direktivet ska dessa förslag 
behandla målens nivå och beskaffenhet. 
Den konsekvensanalys som åtföljer detta 
direktiv visar att medlemsstaterna kommer 
att uppnå målet på 9 %, vilket är betydligt 
mindre ambitiöst än det mål på 20 % i 
energibesparingar som senare antogs för 
2020 i jämförelse med prognoserna från 
2007. Därför behöver man hädanefter inte 
införa några rättsligt bindande 
instrument i detta direktiv. De 
medlemsstater som sannolikt inte kommer 
att uppnå det fastställda målet för 2016 
bör dock uppmuntras att vidta ytterligare 
åtgärder. Här kan bindande åtgärder 
komma vara aktuellt.

Or. de

Motivering

Om de flesta medlemsstater visar att de har förmåga att nå energisparmålet på 9 % kommer 
det inte längre att finnas någon anledning att, som kommissionen föreslår, införa flera 
bindande instrument. För att nå energisparmålet på 9 % har medlemsstaterna varit tvungna 
att redan införa flera instrument. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig ett utbyte av bästa 
praxis medlemsstaterna emellan.
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Ändringsförslag 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att 
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 
energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för tillämpning 
av mål. Om en rapport visar att 
otillräckliga framsteg gjorts när det gäller 
att uppnå de indikativa nationella målen 
som anges i det direktivet ska dessa förslag 
behandla målens nivå och beskaffenhet. 
Den konsekvensanalys som åtföljer detta 
direktiv visar att medlemsstaterna kommer 
att uppnå målet på 9 %, vilket är betydligt 
mindre ambitiöst än det mål på 20 % i 
energibesparingar som senare antogs för 
2020, och därför behöver målnivån inte tas 
upp.

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att 
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 
energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för tillämpning 
av mål. Om en rapport visar att 
otillräckliga framsteg gjorts när det gäller 
att uppnå de indikativa nationella målen 
som anges i det direktivet ska dessa förslag 
behandla målens nivå och beskaffenhet. 
Den konsekvensanalys som åtföljer detta 
direktiv visar att medlemsstaterna kommer 
att uppnå målet på 9 %, vilket är betydligt 
mindre ambitiöst än det mål på 20 % för 
energieffektivitet som senare antogs för 
2020, och därför behöver ambitionsnivån
inte tas upp.

Or. en

Ändringsförslag 301
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att 
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 
energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för tillämpning 
av mål. Om en rapport visar att 
otillräckliga framsteg gjorts när det gäller 
att uppnå de indikativa nationella målen 
som anges i det direktivet ska dessa förslag 
behandla målens nivå och beskaffenhet. 
Den konsekvensanalys som åtföljer detta 
direktiv visar att medlemsstaterna kommer 
att uppnå målet på 9 %, vilket är betydligt 
mindre ambitiöst än det mål på 20 % i 
energibesparingar som senare antogs för 
2020, och därför behöver målnivån inte tas 
upp.

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att 
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 
energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för tillämpning 
av mål. Om en rapport visar att 
otillräckliga framsteg gjorts när det gäller 
att uppnå de indikativa nationella målen 
som anges i det direktivet ska dessa förslag 
behandla målens nivå och beskaffenhet. 
Den konsekvensanalys som åtföljer detta 
direktiv visar att medlemsstaterna kommer 
att uppnå målet på 9 %, vilket är betydligt 
mindre ambitiöst än det mål på 20 % i 
energieffektivitet som senare antogs för 
2020, och därför behöver ambitionsnivån 
inte tas upp.

Or. de

Ändringsförslag 302
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Även om detta direktiv upphäver 
direktiv 2006/32/EG ska artikel 4 i 
direktiv 2006/32/EG vara i kraft till dess att 
tidsfristen för att uppnå målet på 9 % löpt 
ut.

(36) Även om detta direktiv upphäver 
direktiv 2006/32/EG ska artikel 4 i 
direktiv 2006/32/EG vara i kraft till dess att 
tidsfristen för att uppnå målet på 9 % i 
genomsnitt i EU löpt ut.

Or. pl
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Motivering

Beroende på typ av ekonomi och energimix kan detta mål sättas högre eller lägre än 9 %.

Ändringsförslag 303
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eftersom syftet med detta direktiv, 
dvs. att uppnå unionens 
energieffektivitetsmål på 20 % i 
primärenergibesparingar till 2020 och bana 
väg för ytterligare förbättringar av 
energieffektiviteten efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, och
bättre kan uppnås på EU-nivå kan 
unionen komma att anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går detta direktiv inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

(37) Eftersom syftet med detta direktiv, 
dvs. att uppnå unionens energisparmål på 
20 % i primärenergibesparingar till 2020 
och bana väg för ytterligare förbättringar 
av energieffektiviteten samt flera 
energibesparingar efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, bör 
unionen ge medlemsstaterna 
rekommendationer vad gäller de bästa 
instrumenten. Energibesparingar uppnås 
nästan alltid på lokal nivå så att, i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen, beslut 
om konkreta åtgärder fattas så nära 
medborgarna som möjligt. Dessutom är 
det så stora skillnader i traditioner, 
klimat, ekonomi och på andra områden 
inom EU, och ibland även inom 
medlemsstater, så att anpassade 
instrument behövs. Denna mångfald 
kommer inte till sin rätt genom att EU 
inför bindande förpliktelser vad gäller 
instrumenten. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går detta direktiv inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

Or. de

Motivering

EU:s motto är ”e pluribus unum” (av många, en). Om detta ska tas på allvar vill 
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medborgarna också vara med. Centrala bestämmelser, särskilt när man måste agera lokalt 
och skillnaderna är stora, förstärker bara den negativa inställningen till Europa. Detta kan 
inte vara vad Europaparlamentet vill.

Ändringsförslag 304
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eftersom syftet med detta direktiv, 
dvs. att uppnå unionens 
energieffektivitetsmål på 20 % i 
primärenergibesparingar till 2020 och bana 
väg för ytterligare förbättringar av 
energieffektiviteten efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, och 
bättre kan uppnås på EU-nivå kan
unionen komma att anta åtgärder i enlighet
med subsidiaritetsprincipen som fastställs i 
artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går detta direktiv inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

(37) Om syftet med detta direktiv, dvs. att 
uppnå unionens fakultativa
energieffektivitetsmål på 20 % i 
primärenergibesparingar till 2020 och bana 
väg för ytterligare förbättringar av 
energieffektiviteten efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, 
skulle unionen kunna anta åtgärder med 
strikt beaktande av subsidiaritetsprincipen 
som fastställs i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen, i enlighet med den
proportionalitetsprincip som fastställs i 
samma artikel.

Or. de

Ändringsförslag 305
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att tillåta anpassning efter 
tekniska framsteg och förändringar i 
distributionen av energikällor bör makten 
att anta lagar i enlighet med artikel 290 i 

utgår
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
när det gäller vissa frågor. Det kommer 
att vara av särskild betydelse att 
kommissionen genomför samråd under 
förberedelsearbetet, även på expertnivå.

Or. de

Motivering

Det vore mer demokratiskt om direktivet från början hade ett förfallodatum och ett 
översynsdatum. Den väg som kommissionen föreslår riskerar att ändra väsentliga delar av 
direktivet och skapa ett slutet och odemokratiskt förfarande. Detta måste avvisas.

Ändringsförslag 306
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Medlemsstaterna bör stödja 
kraftvärmeföretag, framför allt med att 
komma i åtnjutande av ekonomiskt stöd.

Or. de

Ändringsförslag 307
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Kapitel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehåll, tillämpningsområde, definitioner 
och energieffektivitetsmål

Innehåll, tillämpningsområde, definitioner 
och energisparmål

Or. de
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Ändringsförslag 308
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter. Ju större genomslag 
koldioxidsnål och förnybar energi får 
desto mindre blir besparingskraven efter 
2020.

Or. de

Motivering

Människor kommer alltid att behöva energi. Energibesparingsåtgärder kan inte genomföras 
kontinuerligt, även om det går att göra ytterligare effektivitetsvinster.

Ändringsförslag 309
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen, med beaktande av tekniska 
möjligheter, kostnadseffektivitet, 
klimatförhållanden och interna 
klimatkrav, för att säkerställa att EU:s mål 
på 20 % i primärenergibesparingar år 2020 
uppnås och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar.

Or. ro
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Ändringsförslag 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås, vilket innebär en årlig 
primärenergiförbrukning på 1 474 Mtoe 
2020 enligt PRIMES-beräkningar, och för 
att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en

Ändringsförslag 311
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås där medlemsstaternas 
”tidiga åtgärder” bör beaktas och för att 
bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. de

Ändringsförslag 312
Angelika Niebler
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på en 20-procentig ökning av
energieffektiviteten utifrån prognoserna
för år 2020 uppnås genom ökad 
energieffektivitet och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

Or. de

Motivering

Direktivets text bör stämma överens med de slutsatser som antogs av stats- och 
regeringscheferna vid Europeiska rådet i mars 2007. För övrigt är det inte korrekt att 
likställa energieffektivitetsstandarder med absoluta energibesparingar eftersom en ökad 
energieffektivitet endast skulle leda till vissa energibesparingar, och inte nödvändigtvis till en 
verklig minskning av energiförbrukningen.

Ändringsförslag 313
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås, inbegripet 
medlemsstaternas tidiga åtgärder, och för 
att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en
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Motivering

Nivån på energieffektiviteten och de tillgängliga programmen skiljer sig åt avsevärt 
medlemsstaterna emellan. Det är viktigt att belysa (frivilliga) program och åtgärder som 
vidtagits tidigare i medlemsstaterna. Det är förnuftigt att inte diskriminera föregångare och 
dela med sig av exempel på bästa praxis till andra.

Ändringsförslag 314
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås i förhållande till 
indikatorn för energiintensitet och för att 
bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. fr

Ändringsförslag 315
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar år
2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för åtgärder för främjande av 
energieffektivitet inom unionen för att 
säkerställa att EU:s övergripande 
energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 
uppnås och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en
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Ändringsförslag 316
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar år
2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för åtgärder för främjande av 
energieffektivitet inom unionen för att 
säkerställa att EU:s energieffektivitetsmål
på 20 % för 2020 uppnås och för att bana 
väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en

Ändringsförslag 317
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att 
åtminstone EU:s mål på 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 i 
jämförelse med 2007 uppnås och för att 
bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen på EU:s energibesparingsmål är att uppnå 20 % mindre än 
PRIMES-beräkningarna för energiförbrukningen år 2020. Att ändra detta till ett mål på 20 % 
som fastställs i jämförelse med ett basår är en mycket stabilare metod än att lita på osäkra 
beräkningar, och leder till investeringssäkerhet. En minskning på 20 % under nivån 2007 
kommer också att leda till större energibesparingar och därmed sammanhängande kraftigare 
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minskningar av energiimport och utsläpp av växthusgaser.

Ändringsförslag 318
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
utifrån prognoserna för 2020 uppnås 
år 2020 och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. de

Ändringsförslag 319
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att 
åtminstone EU:s mål på 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 uppnås 
och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar för 
åren 2025, 2030 och därefter.

Or. en

Ändringsförslag 320
Daniel Caspary
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
fakultativa mål på 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 uppnås 
och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. de

Ändringsförslag 321
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
eller slutenergibesparingar år 2020 
uppnås och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. fr

Motivering

Konsumenterna berörs endast direkt av den slutliga energin. Det är genom åtgärder som rör 
den slutliga energin som slutförbrukarna kan se en effekt på sina fakturor, vilket bidrar till att 
bekämpa energifattigdom, och i mer generella termer, ge medborgare mer köpkraft och göra 
företagen mer konkurrenskraftiga.

Ändringsförslag 322
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet föreslår rekommendationer
som dels är avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och 
energitjänstemarknaderna, såsom att
övervinna effektivitetsbrister i 
försörjningen och användningen av energi, 
dels lägger grunden för fastställandet av 
nationella energisparmål för 2020.

Or. de

Motivering

På grund av subsidiaritetsprincipen kan EU inte införa instrument för att nå energisparmålen 
som ska gälla för samtliga medlemsstater, utan på sin höjd rekommendera instrument.

Ändringsförslag 323
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet inför bestämmelser som är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, och inför 
bindande nationella energieffektivitetsmål 
för 2020, 2025 och 2030.

Or. en

Ändringsförslag 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och marknaderna för 
energitjänster och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Or. en

Motivering

Ett av direktivets viktigaste syften är att uppmuntra tillväxten av marknaderna för 
energitjänster i Europeiska unionen. Detta bör därför återges i direktivets syfte och 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 325
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av de viktigaste
nationella energieffektivitetsmålen för 
2020.

Or. ro

Ändringsförslag 326
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av vägledande
nationella energieffektivitetsmål för 2020.

Or. en

Ändringsförslag 327
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av vägledande
nationella energieffektivitetsmål för 2020.

Or. en

Ändringsförslag 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kraven i direktivet är minimikrav och 
ska inte förhindra medlemsstaterna att 
upprätthålla eller införa strängare krav. 
Sådana åtgärder ska dock vara förenliga 
med EU:s lagstiftning. Nationella 

2. Kraven i direktivet är minimikrav och 
ska inte förhindra medlemsstaterna att 
upprätthålla eller införa strängare krav som 
är kostnadseffektiva och innebär 
ytterligare besparingar. Sådana åtgärder 
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lagstiftningsåtgärder som innehåller 
strängare krav ska anmälas till 
kommissionen.

ska dock vara förenliga med EU:s 
lagstiftning. Nationella 
lagstiftningsåtgärder som innehåller 
strängare krav ska anmälas till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Stränga krav får inte användas som en ursäkt för handelshinder eller för att en medlemsstat 
förmånsbehandlas i jämförelse med en annan.

Ändringsförslag 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byggnader av särskilt arkitektoniskt, 
historiskt eller kulturellt värde får, på 
grund av sina speciella tekniska och 
estetiska särdrag, undantas från de 
minimikrav som fastställs i detta direktiv . 
Medlemsstaterna bör därför inrätta ett 
särskilt system i samråd med 
representativa kulturarvsexperter från 
varje land när en viss byggnad med 
sådana värden bör undantas.

Or. en

Ändringsförslag 330
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byggnader av särskilt arkitektoniskt 
eller historiskt värde ska undantas från de 
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minimikrav som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 331
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. energi: alla former av energiprodukter,
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 1099/2008.

1. energi: alla former av kommersiellt 
tillgänglig energi, inklusive el, naturgas 
(inbegripet flytande naturgas), gasol, allt 
bränsle för uppvärmning och kylning 
(inklusive fjärrvärme och fjärrkyla), kol 
och brunkol, torv, transportbränsle (utom 
bunkerbränsle för flyg och sjöfart) samt 
biomassa enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/77/EG av den 
27 september 2001 om främjande av el 
producerad från förnybara energikällor 
på den inre marknaden för el.

Or. en

Ändringsförslag 332
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: effektivitet avser 
förhållandet mellan nytta och kostnader; 
energieffektivitet kan därför inte jämföras 
med energibesparing utan ska ses ur ett 
makroekonomiskt perspektiv som 
förhållandet mellan primärenergiinsatsen 
och BNP (energiproduktivitet/ 
motsvarande energiintensitet).
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Or. de

Ändringsförslag 333
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. primärenergi: den kemiska energi som 
ingår i fossila bränslen och i produkter 
framställda av dessa, men också i andra 
organiska ämnen, samt alla förnybara 
typer av energi och kärnenergi.

Or. pl

Motivering

Förslaget avser effektiv energianvändning, så en definition av denna behövs.

Ändringsförslag 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: minskad 
energitillförsel trots oförändrat omfång av 
ekonomisk verksamhet eller tjänst.

Or. en

Motivering

Begreppet energieffektivitet ligger till grund för direktivet och bör definieras uttryckligen i 
det, på grundval av kommissionens definition i handlingsplanen för energieffektivitet 2011.
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Ändringsförslag 335
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: oförändrad 
slutanvändning eller prestanda trots 
minskad energitillförsel eller bättre 
slutanvändning eller prestanda trots 
oförändrad energitillförsel.

Or. en

Ändringsförslag 336
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: tillförsel av en 
mindre mängd primärenergi för samma 
ekonomiska verksamhet eller för en större 
ekonomisk verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 337
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: förhållandet mellan 
produktionen av prestanda, tjänster, varor 
eller energi och insatsen av energi.

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med direktiv 2006/32/EG, vilket upphävs genom detta direktiv.

Ändringsförslag 338
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: förhållandet mellan 
produktionen av prestanda, tjänster, varor 
eller energi och insatsen av energi.

Or. en

Ändringsförslag 339
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. energieffektivitet: förhållandet mellan 
produktionen av prestanda, tjänster, varor 
eller energi och insatsen av energi.

Or. en

Ändringsförslag 340
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. sektoreffektivitet vid användning av 
primärenergi: verkningsgrad uttryckt som 
kvoten mellan energiutbytet (täljare) och 
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hela mängden använd primärenergi som 
finns tillgänglig för att genomföra ett 
bestämt konkret mål inom sektorn, t.ex. 
elproduktion från fossila bränslen 
(nämnare), multiplicerat med hundra, 
uttryckt i procent.

Or. pl

Motivering

Effektivitet tolkas olika i olika kommissionsdokument. Därför måste det uttryckas klart vilken 
omvandlingseffektivitet det handlar om i praktiken inom sektorn.

Ändringsförslag 341
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. förbättrad energieffektivitet: ökad 
energieffektivitet vid slutanvändning 
genom teknikutveckling, ekonomisk 
utveckling eller ett förändrat beteende på 
det individuella planet.

Or. de

Ändringsförslag 342
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. bruttoeffektivitet vid användning av 
primärenergi i medlemsstaterna fram till 
2020: kvoten mellan förhållandet år för 
år mellan å ena sidan 
primärenergiförbrukningen per enhet 
under ett givet år enligt Eurostats 
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uppgifter, omräknat per capita (täljare) 
och å andra sidan 
primärenergiförbrukningen per enhet 
under året innan enligt Eurostats 
uppgifter (nämnare), multiplicerat med 
hundra, uttryckt i procent.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna kommer att redovisa de besparingar som följer av ”den personliga 
energieffektiviteten” i olika sektorer, dvs. ”bruttoeffektivitet” per capita.

Ändringsförslag 343
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. energieffektivitetsåtgärder: alla 
åtgärder som normalt sett leder till 
kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet.

Or. de

Ändringsförslag 344
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. energieffektivitetsåtgärder: alla 
åtgärder som under normala 
förhållanden leder till kontrollerbar och 
mätbar eller uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet.
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Or. en

Ändringsförslag 345
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. slutlig energianvändning (brutto): 
energiprodukter som för energiändamål 
levereras till industrin, transportsektorn, 
hushållen, servicesektorn, inbegripet 
offentliga tjänster, jordbruket, 
skogsbruket och fiskerinäringen, 
inbegripet användningen av el och värme 
inom energisektorn i samband med el-
och värmeproduktion samt inbegripet 
förluster av el och värme vid distribution 
och transmission1.
__________________
1Artikel 2f i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett 
senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

Or. de

Ändringsförslag 346
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. slutenergiförbrukning: energi som 
förbrukas inom följande sektorer: 
industri, transporter, kommersiella och 
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offentliga tjänster, jordbruk/skogsbruk, 
fiske, boende och andra. Uteslutna är 
förbrukning av annat än energi, 
leveranser till sektorn för omvandling av 
energi och till energisektorn.

Or. en

Ändringsförslag 347
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. energiintensitet: energiförbrukningen 
i förhållande till en indikator för 
ekonomisk verksamhet, såsom BNP.

Or. fr

Ändringsförslag 348
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. energiintensitet: den andel energi som 
används för att producera en 
bruttonationalproduktenhet.

Or. en

Ändringsförslag 349
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. omvandling: omvandlingen av en typ 
av energi till en annan, eller till arbete

Or. pl

Motivering

Olika omvandlingsprocesser kännetecknas av olika effektivitet.

Ändringsförslag 350
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. energibesparing: en mängd sparad 
energi som fastställs genom mätning 
och/eller uppskattning av förbrukningen 
före och efter genomförandet av en eller 
flera åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, med normalisering 
för yttre förhållanden som påverkar 
energiförbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 351
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. energibesparing: den mängd sparad 
energi som fastställs genom mätning 
och/eller uppskattning av 
slutförbrukarens förbrukning före och 
efter genomförandet av en eller flera 
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åtgärder för förbättrad energieffektivitet, 
med normalisering för yttre förhållanden 
som påverkar energiförbrukningen.

Or. en

Motivering

Man behöver en tydlig definition på energibesparing, såsom i direktiv 2006/32/EG.

Ändringsförslag 352
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. energibesparing: en mängd sparad 
energi som fastställs genom mätning 
och/eller uppskattning av förbrukningen 
före och efter genomförandet av en eller 
flera åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, med normalisering 
för yttre förhållanden som påverkar 
energiförbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. energibesparing: minskad 
energiförbrukning genom 
energieffektivitet, förändrat beteende eller 
minskad ekonomisk verksamhet.
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Or. en

Motivering

Man bör skilja mellan begreppen ”energieffektivitet” och ”energibesparing”. I 
handlingsplanen för energieffektivitet – KOM(2011)0109 görs tillräcklig skillnad.

Ändringsförslag 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. energibesparingar vid 
slutanvändning: den mängd sparad 
energi som fastställs genom mätning 
och/eller uppskattning av 
slutförbrukarens förbrukning före och 
efter genomförandet av en eller flera 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet, 
med normalisering för yttre förhållanden 
som påverkar energiförbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 355
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. energibesparingar vid 
slutanvändning: den mängd sparad 
primärenergi som fastställs genom 
mätning och/eller uppskattning av 
slutförbrukarens förbrukning före och 
efter genomförandet av en eller flera 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet, 
och vid samtidig normalisering för yttre 
förhållanden som påverkar 
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energiförbrukningen negativt.

Or. de

Motivering

Eftersom EU:s energisparmål definieras som primärenergibesparing bör besparingen också 
mätas i primärenergi.

Ändringsförslag 356
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. besparingar i den slutliga 
energiförbrukningen: den minskning av 
energiförbrukningen som fastställs genom 
mätning och/eller uppskattning av 
slutförbrukarens energiförbrukning före 
och efter genomförandet av en eller flera 
åtgärder för förbättrad energiprestanda 
och med beaktande av yttre förhållanden 
som påverkar energiförbrukningen.

Or. fr

Ändringsförslag 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller 
fördel som erhålls genom en kombination 
av energi med energieffektiv teknik 
och/eller åtgärder, som kan inbegripa den 
drift, det underhåll och den kontroll som 
krävs för tillhandahållande av tjänsten, som 
tillhandahålls på grundval av ett avtal och 

3. energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller 
fördel som erhålls genom en kombination 
av energi med energiförvaltningssystem 
och/eller energieffektiv teknik och/eller 
åtgärder, som kan inbegripa den drift, det 
underhåll och den kontroll som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, som 
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som under normala förhållanden påvisats 
leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet eller 
primärenergibesparingar.

tillhandahålls på grundval av ett avtal och 
som under normala förhållanden påvisats 
leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet eller 
primärenergibesparingar.

Or. en

Ändringsförslag 358
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller 
fördel som erhålls genom en kombination 
av energi med energieffektiv teknik 
och/eller åtgärder, som kan inbegripa den 
drift, det underhåll och den kontroll som 
krävs för tillhandahållande av tjänsten, som 
tillhandahålls på grundval av ett avtal och 
som under normala förhållanden påvisats 
leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet eller 
primärenergibesparingar.

3. energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller 
fördel som erhålls genom en kombination 
av energi med energieffektiv teknik 
och/eller åtgärder, som kan inbegripa den 
drift, det underhåll och den kontroll som 
krävs för tillhandahållande av tjänsten, som 
tillhandahålls på grundval av ett avtal och 
som under normala förhållanden påvisats 
leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet eller energibesparingar 
vid slutanvändning.

Or. de

Motivering

Att använda primärenergiförbrukningen som referens skulle möjliggöra en övergång till 
andra bränslen som visserligen skulle minska koldioxidutsläppen i vissa sammanhang, men 
inte energiförbrukningen i sig. Det viktiga är därför energibesparingar vid slutanvändning.

Ändringsförslag 359
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. energieffektivitetstjänst: 
överenskommet uppdrag eller uppdrag 
som ska leda till förbättrad 
energieffektivitet och andra 
överenskomna prestandakriterier på
grundval av ett avtal som erbjuder kunden 
mervärde genom garanterat resultat. Den 
består av en energibesiktning, 
identifiering, urval och genomförande av 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet 
samt mätning och verifiering av 
energibesparingar. En dokumenterad 
beskrivning av den föreslagna och 
överenskomna ramen för åtgärder och 
uppföljningsförfarande ska 
tillhandahållas. 
Energieffektivitetsförbättringarna ska 
mätas och verifieras under en avtalad 
fastställd period med hjälp av avtalade 
överenskomna metoder.

Or. en

Ändringsförslag 360
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. deltjänst som avser 
energieffektivitetstjänster: en tjänst som 
endast innehåller delar (komponenter) av 
kedjan för energieffektivitetstjänster 
såsom energibesiktningar, men som direkt 
eller indirekt ska leda till 
energieffektivitetsförbättringar.

Or. en
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Ändringsförslag 361
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. leverantör av 
energieffektivitetstjänster: fysisk eller 
juridisk person som levererar 
energieffektivitetstjänster eller deltjänster 
som avser energieffektivitetstjänster i en 
slutförbrukares anläggning eller lokaler.

Or. en

Ändringsförslag 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG.

– offentliga myndigheter: statliga, 
regionala eller lokala myndigheter och 
organisationer samt sammanslutningar av 
en eller flera sådana myndigheter.
– offentligrättsligt organ: alla organ
a) som har inrättats för att tillgodose 
behov i det allmännas intresse, förutsatt 
att behovet inte har industriell eller 
kommersiell karaktär,
b) som är juridiska personer,
c) vars verksamhet till största delen 
finansieras av statliga, regionala eller 
lokala myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ, eller vars 
förvaltning står under administrativ 
tillsyn av sådana organ, eller i vars 
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förvaltningsorgan, styrelseorgan eller 
tillsynsorgan mer än hälften av 
ledamöterna utses av statliga, regionala 
eller lokala myndigheter, eller av andra
offentligrättsligt organ.
________________
1Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
av den 31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster 
(EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).

Or. fr

Ändringsförslag 363
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG, om den 
upphandlande myndigheten är ett 
offentligrättsligt organ.

Or. de

Motivering

Det måste finnas ett tydligt avgränsningskriterium för att undvika onödiga konflikter.

Ändringsförslag 364
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG, med undantag för 
offentliga organ på konkurrensutsatta 
marknader vars verksamhet och 
investeringar inte finansieras av statliga 
medel.

Or. en

Ändringsförslag 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG och organ som 
tillhandahåller bostäder som en del av en 
tjänst av allmänt intresse, kännetecknade 
av reglerad hyra eller behovsprövat 
tillträde för hyresgäster.

Or. en

Ändringsförslag 366
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG samt 
Europeiska unionens institutioner, organ 
och byråer.
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Or. ro

Ändringsförslag 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG, sociala bostäder som 
inte ägs av offentliga myndigheter är 
undantagna från denna definition.

Or. en

Ändringsförslag 368
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. offentliga byggnader: offentligägda 
byggnader som används och värms upp 
eller kyls ned.

Or. en

Ändringsförslag 369
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. grundrenovering: en omfattande 
energirenovering av en byggnad eller en 
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grupp byggnader, som förbättrar 
energiprestandan med minst 75 procent 
jämfört med före renoveringen.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att understryka att en grundrenovering är den bästa lösningen för byggnader 
med dålig energiprestanda, så att man kan utnyttja den fulla potentialen till energibesparing 
(eller minska energislöseriet). En tydlig definition är nödvändig för att förtydliga detta 
begrepp.

Ändringsförslag 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. kostnadsoptimal nivå: produkters eller 
tjänsters energiprestandanivå som leder 
till den lägsta kostnaden under den 
beräknade ekonomiska livscykeln, där 
a) den lägsta kostnaden bestäms med 
beaktande av energirelaterade 
investeringskostnader, kostnader för 
underhåll och drift, i tillämpliga fall, och 
kostnader för bortskaffande, i tillämpliga 
fall samt
b) den beräknade ekonomiska livscykeln 
bestäms av varje medlemsstat enligt 
produkt- eller tjänstekategori.
Den kostnadsoptimala nivån ska ligga 
inom värdena på de prestandanivåer där 
nyttokostnadsanalysen beräknad över den 
beräknade ekonomiska livscykeln är 
positiv. För kostnadsoptimala nivåer som 
avser byggnader och renovering av 
byggnader ska artikel 2.14 i 
direktiv 2010/31/EU tillämpas.
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Or. en

Motivering

Definitionen är tagen från den definition av kostnadsoptimal nivå som finns i direktivet om 
byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. energiförvaltningssystem: en 
uppsättning kopplade eller interagerande 
element i en plan som anger 
energieffektivitetsmål och en strategi för 
att nå det målet.

5. energiförvaltningsstrategi: en 
uppsättning kopplade eller interagerande 
element i en plan som anger 
energieffektivitetsmål och en strategi för 
att nå det målet.

Or. fr

Ändringsförslag 372
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, som svarar för 
transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare.

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, som svarar för 
transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare, med undantag för 
energitransporter som bedrivs av en fysisk 
eller juridisk person, vars kärnverksamhet 
är tillverkning. 

Or. en
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Motivering

Fysisk eller juridisk person vars kärnverksamhet inte är energidistribution eller 
energiförsäljning bör undantas. Energiprodukter från tillverkningsindustrin produceras oftast 
som biprodukter eller genom återvinning av energi och bränsle och används i dotterbolag. 
Tillverkare som investerar i ökad resurseffektivitet ska inte hindras av ytterligare bördor.

Ändringsförslag 373
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, som svarar för 
transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare.

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, som svarar för 
transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare, oavsett om energin 
transporteras via näten.

Or. en

Ändringsförslag 374
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, som svarar för 
transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare.

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, vars huvudsakliga 
verksamhet är att transportera energi för 
leverans till slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare.

Or. ro
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Ändringsförslag 375
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, som svarar för
transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare.

7. energidistributör: fysisk eller juridisk 
person, däribland en systemansvarig för 
distributionssystem, vars kärnverksamhet
är transport av energi för leverans till 
slutförbrukare eller till 
distributionsstationer som säljer energi till 
slutförbrukare.

Or. de

Motivering

Små energidistributörer bör i princip inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 376
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer 
energi till slutförbrukare.

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer 
energi till slutförbrukare, med undantag 
för energiförsäljning som bedrivs av en 
fysisk eller juridisk person vars 
kärnverksamhet är tillverkning.

Or. en

Motivering

Fysisk eller juridisk person vars kärnverksamhet inte är energidistribution eller 
energiförsäljning bör undantas. Energiprodukter från tillverkningsindustrin produceras oftast 
som biprodukter eller genom återvinning av energi och bränsle och används i dotterbolag. 
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Tillverkare som investerar i ökad resurseffektivitet ska inte hindras av ytterligare bördor.

Ändringsförslag 377
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer 
energi till slutförbrukare.

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer 
energi till slutförbrukare, oavsett om 
energin är ansluten till nätet.

Or. en

Ändringsförslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer
energi till slutförbrukare.

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person vars 
huvudsakliga verksamhet är att sälja
energi till slutförbrukare.

Or. ro

Ändringsförslag 379
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer 

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer 
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energi till slutförbrukare. energi till slutförbrukare och sköter 
kundkontakten med dem.

Or. en

Motivering

När vikten av förhållandet mellan återförsäljare och slutförbrukare betonas bör det vara den 
återförsäljare – inte de systemansvariga för distributionssystemen eller andra parter – som 
svarar för förmedlingen av prissignaler som styr kunden mot effektiva konsumtionsmönster.

Ändringsförslag 380
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person som säljer
energi till slutförbrukare.

9. företag som säljer energi i detaljistledet: 
fysisk eller juridisk person vars 
kärnverksamhet är att sälja energi till 
slutförbrukare.

Or. de

Motivering

Små företag som säljer energi i detaljistledet bör i princip inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. leverantör av energitjänster: fysisk eller 
juridisk person som levererar energitjänster 
eller andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i en slutförbrukares 
anläggning eller lokaler.

11. leverantör av energitjänster: fysisk eller 
juridisk person som levererar energitjänster 
eller andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i en slutförbrukares 
anläggning eller lokaler, inklusive 
fastighetsägare som hyr ut byggnader med 
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centralvärme.

Or. fr

Ändringsförslag 382
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. energitjänstföretag: juridisk person 
som levererar energitjänster och/eller 
utför andra 
energieffektivitetsförbättringar i en 
användares anläggning eller lokaler, och 
som i detta sammanhang godtar en viss 
finansiell risk. Betalningen för de 
levererade tjänsterna baseras (helt eller 
delvis) på hur energieffektivitet har 
förbättrats och de andra överenskomna 
prestandakriterierna har uppfyllts.

Or. en

Ändringsförslag 383
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. energitjänstföretag: juridisk person 
som levererar energitjänster och/eller 
utför andra 
energieffektivitetsförbättringar i en 
användares anläggning eller lokaler, och 
som i detta sammanhang godtar en viss 
finansiell risk. Betalningen för de 
levererade tjänsterna baseras (helt eller 
delvis) på hur energieffektivitet har 
förbättrats och de andra överenskomna 
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prestandakriterierna har uppfyllts.

Or. en

Ändringsförslag 384
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. program för modulering av 
energiförbrukning: flera åtgärder som 
tillsammans gör att tillfälligt minska 
energiefterfrågan, av hänsyn till 
försörjningsläget; en modulering av 
energiförbrukningen möjliggör ett 
samarbete mellan energileverantören och 
energikonsumenten med syftet att 
uppmuntra en minskning av 
energiförbrukningen vid toppbelastning 
eller förbättra effektiviteten i 
energivärdekedjan.

Or. fr

Ändringsförslag 385
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. laststyrning: program som ger 
energikonsumenter möjlighet att tillfälligt 
minska sin efterfrågan på el utifrån 
försörjningsläget. Laststyrning möjliggör 
samarbete mellan energileverantören och 
energiförbrukaren för att skapa 
incitament att minska energiefterfrågan 
vid toppbelastning eller för att uppfylla 
minskningskraven och öka effektiviteten i 
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energivärdekedjan.

Or. en

Ändringsförslag 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. laststyrning: förändringar i 
slutförbrukares/mikrogeneratorers 
elanvändning från deras 
nuvarande/normala förbruknings-
/tillförselsmönster till följd av förändrade 
elpriser över tid eller 
incitamentsbetalningar avsedda att 
anpassa elanvändningen, eller till följd av 
ett godtagande av kundens erbjudande, 
enskilt eller i sammanställd form, att sälja 
efterfrågeminskningen till ett pris på en 
organiserad elmarknad eller till en 
detaljist.

Or. en

Ändringsförslag 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. program för laststyrning: en 
IKT-tillämpning som låter 
energikonsumenter anpassa sin 
efterfrågan på el till fluktuationer i pris 
och utbud.

Or. en
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Ändringsförslag 388
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. program för laststyrning: en 
IKT-tillämpning som låter 
energikonsumenter anpassa sin 
efterfrågan på el till fluktuationer i pris 
och utbud.

Or. en

Ändringsförslag 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. laststyrning: program som ger 
energikonsumenter möjlighet att tillfälligt 
minska sin efterfrågan på el utifrån 
försörjningsläget. Laststyrning möjliggör 
samarbete mellan energileverantören och 
energiförbrukaren för att skapa 
incitament att minska energiefterfrågan 
vid toppbelastning eller för att uppfylla 
minskningskraven och öka effektiviteten i 
energivärdekedjan.

Or. en

Ändringsförslag 390
Britta Thomsen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter samt rapporterar 
om resultaten.

12. energibesiktning: en systematisk 
besiktning av hög kvalitet om 
kreditvärdigheten som ger adekvat 
kunskap om den faktiska 
energiprestandan i industrianläggningar, 
industriprocesser och industribyggnader 
eller i privata eller offentliga tjänster.
Besiktningen fastställer och kvantifierar 
kostnadseffektiva besparingar och ger 
rekommendationer om hur sådana 
besparingar kan uppnås och 
energiprestandan förbättras. Kostnaderna 
och fördelarna under hela livscykeln 
måste ligga till grund för dessa 
beräkningar, och rörliga faktorer såsom 
en användares eller innehavares beteende 
måste också beaktas. Ägare och förvaltare 
av anläggningar och byggnader, företag, 
energitjänstföretag och investerare får 
härigenom mycket tillförlitlig information 
om projektkostnader samt förväntade 
besparingar och risker.

Or. en

Motivering

Definitionen erbjuder en tydlig och ambitiös ram för energibesiktningar, baserad på 
livscykelkostnad och fördelar snarare än på partiella och vilseledande beräkningar som 
bygger på enkla återbetalningsperioder och inte beaktar en stor del av de långsiktiga 
energibesparingarna och pengars tidsvärde. Om medlemsstaterna använder sig av dessa 
energibesiktningar av hög kvalitet kan de också utveckla program för kvalitetsförbättring av 
energiprestandacertifikat som komplement till direktiv 2010/31/EU om byggnaders 
energiprestanda.

Ändringsförslag 391
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter samt rapporterar om 
resultaten.

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter, tar hänsyn till 
hälsoeffekterna, samt rapporterar om 
resultaten.

Or. en

Motivering

När en bedömning görs av de kostnadseffektiva energisparmöjligheterna bör hänsyn tas till 
hälsoeffekterna för att skapa en bra balans mellan en inomhusluft av god kvalitet, 
fuktighetsreglering och bekvämlighet samt en ökad energieffektivitet.

Ändringsförslag 392
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter samt rapporterar om 
resultaten.

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energieffektivitetsåtgärder samt 
rapporterar om resultaten.

Or. de
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Ändringsförslag 393
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter samt rapporterar 
om resultaten.

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter.

Or. fr

Motivering

De uppgifter som efterfrågas i artikel 2.12 bör förbli konfidentiella för att undvika en 
eventuell snedvridning av konkurrensen mellan aktörer inom och utanför EU.

Ändringsförslag 394
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. mycket kostnadseffektiva 
rekommendationer: åtgärder som 
fastställts vid en energibesiktning med 
återbetalningstider på fem år.

Or. en

Motivering

Förtydligande av Turmes ändringsförslag.
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Ändringsförslag 395
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet där investeringarna i
dessa åtgärder betalas i förhållande till en 
avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet 
eller annat energiprestandakriterium, till 
exempel finansiella besparingar.

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet, som verifieras och 
övervakas under hela avtalsperioden och 
där investeringarna (arbete, leveranser 
eller tjänster) i åtgärden betalas i 
förhållande till en avtalad garanterad nivå 
av förbättrad energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium, till exempel 
finansiella besparingar eller besparingar i 
kilowattimmar.

Or. en

Motivering

Definitionen bör spegla den praxis som används i industrin. Avtalen om energiprestanda 
saluförs och säljs utifrån den garanti som de erbjuder. Detta måste framgå. Dessutom är de
besparingar som garanteras inte endast finansiella, utan inbegriper också kilowattimmar. 

Ändringsförslag 396
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet där investeringarna i 
dessa åtgärder betalas i förhållande till en 
avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet 
eller annat energiprestandakriterium, till 
exempel finansiella besparingar.

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören (normalt sett ett 
energitjänstföretag) av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet, som verifieras och 
övervakas under avtalets löptid och där 
investeringarna i åtgärden, inklusive 
arbete, varor eller tjänster, görs i 
förhållande till en avtalad nivå av 
förbättrad energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium.
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Or. en

Ändringsförslag 397
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet där investeringarna i 
dessa åtgärder betalas i förhållande till en 
avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet 
eller annat energiprestandakriterium, till 
exempel finansiella besparingar.

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören (normalt sett ett 
energitjänstföretag) av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet, som verifieras och 
övervakas under hela avtalsperioden och 
där investeringarna i åtgärden, inklusive 
arbete, varor eller tjänster, görs i 
förhållande till en avtalad nivå av 
förbättrad energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium.

Or. en

Motivering

Avtal om energiprestanda betyder inte alltid att det är leverantören av energitjänsten som 
investerar.

Ändringsförslag 398
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet där investeringarna i 
dessa åtgärder betalas i förhållande till en 
avtalad nivå av förbättrad 
energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium, till exempel 

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet där investeringarna i 
dessa åtgärder betalas i förhållande till en 
garanterad nivå av förbättrad 
energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium, till exempel 



PE475.874v01-00 94/105 AM\882687SV.doc

SV

finansiella besparingar. finansiella besparingar eller kWh.

Or. de

Motivering

Med tanke på den långa förberedelsen borde kommissionen veta att leverantörer av 
energitjänster arbetar på basis av garanterade, inte avtalade, energibesparingar. Vidare 
förändras energipriserna ofta framför allt på grund av statliga ingripanden. Därför borde det 
också vara möjligt med en avtalad besparing i kWh.

Ändringsförslag 399
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. smart mätare: elektronisk anordning 
som kan mäta energiförbrukningen och 
ge mer information än en traditionell 
mätare och kan överföra uppgifter genom 
en sorts elektronisk kommunikation. En 
smart mätares viktigaste egenskap är 
förmågan att erbjuda 
tvåvägskommunikation mellan 
konsumenten och 
leverantören/operatören. Den bör också 
kunna främja tjänster som underlättar 
energibesparingar i hemmet. Förutom att 
en smart mätare erbjuder 
tvåvägskommunikation kan den också ha 
vissa av eller alla de extra funktioner som 
fastställs av uppdraget M/441 om smarta 
mätare, men i detta direktiv måste den 
vara kopplad till ett gränssnitt som anges i 
punkt 1.1 i bilaga VI.

Or. en

Motivering

Varken i direktiv 2006/32/EG eller i direktiv 2009/72/EG definieras en smart mätare. 
Definitionen ovan kommer från kommissionens arbetsdokument ”Interpretive Note” om 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG och hänvisar till en smart mätares extra funktioner 
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vilka fastställs i standardiseringsuppdraget M/441 om smarta mätare.

Ändringsförslag 400
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13b. besked: ett kontobesked som visar 
energiförbrukningen och dess kostnader.

Or. en

Motivering

Ett kontobesked ger konsumenten information. Det måste särskiljas från en faktura som 
kräver betalning, eftersom konsumenterna kan vilja jämna ut sina betalningar under året 
genom system för direkt debitering eller förskottsbetalning.

Ändringsförslag 401
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13c. faktura: en räkning som kräver 
betalning.

Or. en

Motivering

Ett kontobesked ger konsumenten information. Det måste särskiljas från en faktura som 
kräver betalning, eftersom konsumenterna kan vilja jämna ut sina betalningar under året 
genom system för direkt debitering eller förskottsbetalning.

Ändringsförslag 402
Adam Gierek
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. kraftvärme: samtidig framställning i en 
och samma process av värmeenergi och 
elenergi och/eller mekanisk energi.

15. kraftvärme: samtidig framställning i en 
och samma process av värmeenergi och 
elenergi och/eller mekanisk energi, eller 
fysisk vara.

Or. pl

Motivering

När kraftvärme framställs som ren energiprocess kan det bildas avfallsprodukter, såsom 
koldioxid, eller någon annan produkt baserad på avfallet.

Ändringsförslag 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. industriell avfallsvärme: 
värmeflöden från industrin som är 
biprodukter och omöjliga att undvika vid 
produktionen av industriprodukten, och 
inte kan användas i den industriella 
produktionen.

Or. en

Ändringsförslag 404
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. avfallsvärme: värme som i egenskap 
av biprodukt från industriella och 
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elproducerande processer är oundviklig 
och inte kan användas i den industriella 
produktionen eller i 
elproduktionsanläggningen.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag skapar tydlighet i samband med genomförandet av direktivet. 

Ändringsförslag 405
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. avfallsvärme: värmeenergi som är en 
biprodukt av en process vars huvudsyfte 
inte är att producera denna värme.

Or. en

Ändringsförslag 406
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. industriell avfallsvärme: 
värmeflöden från industrin som är 
biprodukter och omöjliga att undvika vid 
produktionen av industriprodukten, och 
inte kan användas i den industriella 
produktionen.

Or. en
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Ändringsförslag 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17b. industriell avfallsvärme: 
värmeflöden från industrin som är 
biprodukter och omöjliga att undvika vid 
produktionen av industriprodukten, och 
inte kan användas i den industriella 
produktionen.

Or. en

Motivering

Definitionen behövs för att klargöra genomförandet i artikel 10.

Ändringsförslag 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. mikroteknik för att generera energi 
eller mikro-generatorer: olika småskaliga 
elektriska och värmegenererande tekniker 
som kan installeras och användas i 
enskilda hushåll.

Or. en

Ändringsförslag 409
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. mikroteknik för att generera energi 
eller mikro-generatorer: olika småskaliga 
elektriska och värmegenererande tekniker 
som kan installeras och användas i 
enskilda hushåll.

Or. en

Ändringsförslag 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. exploateringstal: förhållandet mellan 
markarea och byggnadsarea i ett givet 
territorium.

25. exploateringstal: förhållandet mellan 
markarea och byggnadens golvyta i ett 
givet territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 411
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a. kraftvärmepotentialen i tätorter: 
möjligheten att utnyttja avfallsvärmen för 
uppvärmning, tekniska ändamål, samt 
kylning.

Or. pl

Motivering

I förslaget anges olika möjligheter för kraftvärmen beroende på avståndet till värmekällan, 
vilket inte har något med konsumenternas mängd och egenskaper att göra.
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Ändringsförslag 412
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, och som 
beräknas i överensstämmelse med 
standarden EN-15603, på minst 0,8.

Or. de

Motivering

Referensen till den europeiska standarden, vars metod fastställer beräkningsmetoden för 
primärenergifaktorn, kommer att bidra till ett harmoniserat genomförande av detta direktiv. 
Denna europeiska standard utvecklades på grundval av kommissionens mandat för 
genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda. Kommissionen avsåg då en 
faktor som är lika med eller mindre än 0,8.

Ändringsförslag 413
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8 
och en verklig ekonomisk effektivitet.

Or. fr
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Ändringsförslag 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination 
av dessa och har en primär energifaktor, 
som avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 
0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder en kombination av dessa och har 
en primär energifaktor, som avses i 
direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

Or. en

Ändringsförslag 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa eller har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på högst 0,8

Or. en

Motivering

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive. In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling. 
At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
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renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Ändringsförslag 416
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa eller har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

Or. en

Ändringsförslag 417
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa eller har en primär energifaktor, som
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

Or. en

Ändringsförslag 418
Adam Gierek
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,70.

Or. pl

Motivering

Med tanke på rådande slöseri med primärenergi borde varje energifaktor för kraftvärme som 
överstiger 0,7 anses effektiv.

Ändringsförslag 419
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. omfattande renovering: renovering vars 
kostnad överskrider 50 % av 
investeringskostnaderna för en ny 
jämförbar enhet enligt beslut 2007/74/EG 
eller som kräver en uppdatering av 
tillstånden enligt direktiv 2010/75/EU.

27. omfattande renovering: renovering vars 
kostnad överskrider 50 % av 
investeringskostnaderna för en ny 
jämförbar enhet enligt beslut 2007/74/EG 
eller som kräver en uppdatering av 
tillstånden enligt direktiv 2010/75/EU. När 
det gäller byggnader innebär omfattande 
renovering en renovering av en byggnad 
enligt definitionen i artikel 2.10 i 
direktiv 2010/31/EG.

Or. ro

Ändringsförslag 420
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. extern finansiering: ett 
avtalsarrangemang som inbegriper en 
tredje part – förutom energileverantören 
och mottagaren av åtgärden för förbättrad 
energieffektivitet – vilken tillhandahåller 
kapital för åtgärden och debiterar 
mottagaren en avgift som motsvarar en 
del av den uppnådda energieffektiviteten 
till följd av åtgärden för förbättrad 
energieffektivitet. Denna tredje part kan 
eventuellt vara ett energitjänstföretag.

Or. en

Ändringsförslag 421
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. tidiga besparingsåtgärder: 
besparingar till följd av åtgärder för 
förbättrad energieffektivitet som inleddes 
under ett föregående år, men tidigast 
1995, och som fortfarande 2016 och 
därefter kan ge upphov till besparingar.

Or. en

Ändringsförslag 422
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. tidiga åtgärder för besparingar: alla 
besparingar som uppnås genom 
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medlemsstaternas 
energieffektivitetsåtgärder, vilka 
påbörjades tidigast 1995 och som gäller 
åtminstone fram till 2016.

Or. de

Ändringsförslag 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. energifattigdom: en oproportionerligt 
stor del av inkomsten måste läggas på 
energi. Mer specifikt betyder det hushåll 
som tvingas lägga ut, procentuellt sett av 
sin hushållsinkomst, mer än det dubbla 
medianvärdet av den procentsats som 
hushåll lägger på energi som förbrukas i 
hemmet. Utgifterna beräknas utifrån 
möjligheten att få samma rumstemperatur 
som en majoritet av hushållen i 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Delar av energieffektivitetsvinsterna måste gå till dem som drabbats av energifattigdom. 
Begreppet måste därför definieras. Erfarenheter från Storbritannien visar på problem med en 
absolut andel. I stället har man valt en strategi med relativ andel.


