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Ændringsforslag 755
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne offentliggør de 
energibesparelser, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, og den årlige 
udviklingslinje for energibesparelserne 
under ordningen. Med henblik på 
offentliggørelse og verificering af de 
opnåede energibesparelser forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
mindst indsender følgende data:

6. Medlemsstaterne offentliggør de 
energibesparelser, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, og den årlige 
udviklingslinje for energibesparelserne 
under ordningen, idet integriteten og 
fortroligheden af oplysninger, der er af 
privat karakter eller forretningsmæssigt 
følsomme, er sikret. Med henblik på 
offentliggørelse og verificering af de 
opnåede energibesparelser forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
mindst indsender følgende data:

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at oplysningerne er fortrolige.

Ændringsforslag 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne offentliggør de
energibesparelser, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, og den årlige 
udviklingslinje for energibesparelserne
under ordningen. Med henblik på 
offentliggørelse og verificering af de 
opnåede energibesparelser forlanger 

6. Medlemsstaterne offentliggør det
energibesparelsespotentiale, som hver af 
de forpligtede parter har opnået, og den 
årlige udviklingslinje for forbedring af 
energieffektiviteten under ordningen. Med 
henblik på offentliggørelse og verificering
af de opnåede foranstaltninger inden for 
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medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
mindst indsender følgende data:

energieffektivitet samt deres 
energibesparelsespotentiale forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
indsender de relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 757
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne offentliggør de 
energibesparelser, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, og den årlige 
udviklingslinje for energibesparelserne
under ordningen. Med henblik på 
offentliggørelse og verificering af de 
opnåede energibesparelser forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
mindst indsender følgende data:

6. Medlemsstaterne offentliggør de 
energieffektivitetsgevinster, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, og den årlige 
udviklingslinje for 
energieffektivitetsgevinster under 
ordningen. Med henblik på offentliggørelse 
og verificering af de opnåede 
energieffektivitetsgevinster forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
mindst indsender følgende data:

Or. en

Ændringsforslag 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne offentliggør de 
energibesparelser, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, og den årlige 
udviklingslinje for energibesparelserne 
under ordningen. Med henblik på 
offentliggørelse og verificering af de 
opnåede energibesparelser forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 

6. Medlemsstaterne offentliggør en gang 
om året resultaterne af de 
energibesparelser, som hver af de 
forpligtede parter har opnået, 
omkostningerne hertil og den årlige 
udviklingslinje for energibesparelserne 
under ordningen. Med henblik på 
offentliggørelse og verificering af de 
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mindst indsender følgende data: opnåede energibesparelser forlanger 
medlemsstaterne, at de forpligtede parter 
mindst indsender følgende data:

Or. en

Begrundelse

Ved at offentliggøre resultaterne af de opnåede energibesparelser og de tilhørende 
omkostninger en gang om året kan offentligheden og myndighederne følge udviklingen, og 
markedet vil udvikle sig i retning af lavere omkostninger og et mere omkostningseffektivt 
marked.

Ændringsforslag 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de opnåede energibesparelser udgår

Or. en

Ændringsforslag 760
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de opnåede energibesparelser a) de opnåede energieffektivitetsgevinster

Or. en

Ændringsforslag 761
Giles Chichester
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aggregerede statistiske data om deres 
slutkunder (med identifikation af 
væsentlige ændringer i forhold til tidligere 
indsendte oplysninger), og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 762
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aggregerede statistiske data om deres 
slutkunder (med identifikation af 
væsentlige ændringer i forhold til tidligere 
indsendte oplysninger), og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aggregerede statistiske data om deres 
slutkunder (med identifikation af 
væsentlige ændringer i forhold til tidligere 
indsendte oplysninger), og

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktuelle data om slutkundernes 
forbrug, herunder efter 
omstændighederne om 
belastningsprofiler, kundesegmenter og 
kundernes geografiske placering, uden at 
tilsidesætte integriteten og fortroligheden 
af oplysninger, der er af privat karakter 
eller forretningsmæssigt følsomme i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 765
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktuelle data om slutkundernes 
forbrug, herunder efter 
omstændighederne om 
belastningsprofiler, kundesegmenter og 
kundernes geografiske placering, uden at 
tilsidesætte integriteten og fortroligheden 
af oplysninger, der er af privat karakter 
eller forretningsmæssigt følsomme i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 766
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktuelle data om slutkundernes 
forbrug, herunder efter 
omstændighederne om 
belastningsprofiler, kundesegmenter og 
kundernes geografiske placering, uden at 
tilsidesætte integriteten og fortroligheden 
af oplysninger, der er af privat karakter 
eller forretningsmæssigt følsomme i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktuelle data om slutkundernes forbrug, 
herunder efter omstændighederne om 
belastningsprofiler, kundesegmenter og 
kundernes geografiske placering, uden at 
tilsidesætte integriteten og fortroligheden 
af oplysninger, der er af privat karakter 
eller forretningsmæssigt følsomme i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning.

c) aktuelle data om slutkundernes forbrug
både i den offentlige og private sektor, 
herunder efter omstændighederne om 
belastningsprofiler, kundesegmenter, i 
overensstemmelse med de angivne 
kategorier i Kommissionens 
samarbejdsprogrammer med lokale 
myndigheder, og kundernes geografiske 
placering, uden at tilsidesætte integriteten 
og fortroligheden af oplysninger, der er af 
privat karakter eller forretningsmæssigt 
følsomme i overensstemmelse med 
gældende EU-lovgivning.

Or. es
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Ændringsforslag 768
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) alle omkostninger, der videresendes til 
kunderne, uden at tilsidesætte integriteten 
og fortroligheden af oplysninger, der er af 
privat karakter eller forretningsmæssigt 
følsomme, i overensstemmelse med 
gældende EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Grundig overvågning af omkostninger, der videresendes til kunderne, er af afgørende 
betydning, da alle eller størstedelen af omkostningerne til ordninger for energisparepligt 
sandsynligvis videresendes til forbrugerne, herunder husholdningerne.

Ændringsforslag 769
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ved hjælp af alle oplysninger i stk. 6, 
artikel 6, offentliggør de nationale 
regulerende myndigheder årlige rapporter 
om, hvorvidt ordningerne for 
energisparepligt overholder de fastsatte 
krav med de lavest mulige omkostninger 
for forbrugerne. De nationale regulerende 
myndigheder iværksætter ligeledes 
jævnligt uafhængige vurderinger af 
ordningens virkning på energiregninger 
og brændstoffattigdom samt af opnåede 
energibesparelser som resultat af 
ordningen med henblik på at sikre 
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maksimal omkostningseffektivitet.
Medlemsstaterne skal tage højde for disse 
indvirkninger gennem tilpasning af 
ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 770
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for energitjenester 
eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for energitjenester 
eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling, 
navnlig ved at indlede klare, 
gennemsigtige og åbne partnerskaber 
mellem energidistributører og/eller -
leverandører og udbydere af 
energitjenester for at optimere målene om 
energibesparelse for slutbrugerne.

Or. fr

Ændringsforslag 771
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 7. Uden at det berører den gældende 
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markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for energitjenester 
eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

konkurrencelovgivnings bestemmelser 
sikrer medlemsstaterne, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for energitjenester 
eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

Or. de

Begrundelse

Konflikter med EU's konkurrencelovgivning skal udelukkes.

Ændringsforslag 772
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger
eller udviklingen af markeder for 
energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
markedsaktørerne afstår fra aktiviteter, der 
kan hæmme efterspørgslen efter eller 
leveringen af energitjenester eller andre 
energibesparelsesforanstaltninger eller 
udviklingen af markeder for energitjenester 
eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder aktiviteter, der kan holde 
konkurrenter ude af markedet eller udgøre 
misbrug af en dominerende stilling.

Or. en

Ændringsforslag 773
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette skal ske ved:
(a) at respektere den strenge 
uafhængighed mellem energidistributøren 
og energiserviceudbyderen
(b) at etablere klare, gennemskuelige og 
åbne partnerskaber mellem 
energidistributører og 
energiserviceudbydere med henblik på at 
optimere energisparepligterne i forhold til 
slutbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 774
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sørger for, at målene 
for energieffektivitet overholdes ved at 
tilbyde incitamenter til at gøre private 
beboelser mere energieffektive i form af 
"økolån", dvs. adgang til 10-årige rentefri 
lån på op til højst 30.000 euro for 
låntagere, for hvem det kan certificeres, at 
de har gennemført mindst to af 
nedenstående foranstaltninger:
forbedring af energieffektiviteten for tag-
og gulvkonstruktion eller ydermure eller 
vinduer, yderdøre og solafskærmning, 
udskiftning af anlæg og systemer til 
opvarmning og produktion af varmt vand, 
installation af udstyr og systemer til 
varme- og elproduktion, der anvender 
vedvarende energikilder eller tilsvarende, 
installation af anlæg og systemer til 
produktion af varmt brugsvand, der 
anvender vedvarende energikilder eller 
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tilsvarende.

Or. it

Ændringsforslag 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne bidrager blandt 
andet gennem passende finansiering af 
uddannelsesprogrammer for at sikre, at 
rettighederne vedrørende information og 
høring specifikt udvides til at omfatte 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Ændringsforslag 776
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 

udgår
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virksomheder, der distribuerer eller 
leverer mindre end, hvad der svarer til 75 
GWh energi om året, beskæftiger under 
10 personer eller har en årlig omsætning 
eller årlig balance på højst 2 000 000 
EUR. Energi produceret til eget forbrug 
regnes ikke med i denne tærskelværdi.

Or. en

Begrundelse

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Ændringsforslag 777
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller 
leverer mindre end, hvad der svarer til 75 
GWh energi om året, beskæftiger under 
10 personer eller har en årlig omsætning 
eller årlig balance på højst 2 000 000 
EUR. Energi produceret til eget forbrug 
regnes ikke med i denne tærskelværdi.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Ved at fastsætte et mål for de forpligtede energivirksomheder, uanset størrelse, undgås en 
situation, hvor visse kunder ikke bidrager til reduktion af energiforbruget. Virksomheder, der 
ikke ønsker at være ansvarlig for gennemførelsen af energisparepligten, bør kunne udlicitere 
denne opgave eller være en del af energibesparelsescentre.

Ændringsforslag 778
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning 
eller årlig balance på højst 2 000 000 
EUR. Energi produceret til eget forbrug 
regnes ikke med i denne tærskelværdi.

8. Medlemsstaterne skal undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 220 GWh 
energi om året eller har mindre end 15.000
kunder. Hvis grænseværdien for solgt 
energi eller antallet af kunder overstiges 
over en periode på to år, behandles den 
pågældende virksomhed som en forpligtet 
part i det følgende tredje år. Energi 
produceret til eget forbrug regnes ikke med 
i denne tærskelværdi. Energi produceret til 
eget forbrug samt salg og leveringer i 
industrinet samt slutbrug af genvundne 
energiprodukter regnes ikke med i disse 
tærskelværdier.

Or. en

Begrundelse

Mængden af solgt energi pr. kunde samt størrelsen af virksomheder varierer fra medlemsstat 
til medlemsstat. Små energidistributører og små energileverandører i detailleddet undtages 
med henblik på at undgå administrative byrder. Antallet af kunder er en bedre indikator for 
den aktuelle deltagelse på energimarkedet end størrelsen af den årlige omsætning, og den bør 
derfor inkluderes som en tærskelværdi. Endvidere skal der fastsættes en tidsramme på to år til 
overvågning af virksomheder, der er tæt på tærskelværdien.
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Ændringsforslag 779
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

8. Fra anvendelsen af energitjenestepligten
kan medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR, 
såfremt denne undtagelse ikke medfører 
en forvridning af konkurrencen, og der 
gennemføres alternative foranstaltninger 
til energibesparelse. Energi produceret til 
eget forbrug er ikke omfattet af dette 
direktiv. Det samme gælder sektorer, som 
allerede er omfattet af direktivet om 
emissionshandel.

Or. de

Begrundelse

EU's mål er yderst ambitiøse. Der bør derfor i dette tilfælde ikke være tilladt generelle 
undtagelser. Ethvert energiforsyningsselskab skal bidrage til at øge energiproduktiviteten 
eller til energibesparelser. Det er dog altid muligt at forestille sig andre foranstaltninger end 
dem, Kommissionen har foreslået. Også her er der igen behov for fleksibilitet.

Ændringsforslag 780
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
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energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning 
eller årlig balance på højst 2 000 000 
EUR. Energi produceret til eget forbrug 
regnes ikke med i denne tærskelværdi.

energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
en mængde energi, som er mindre end en 
bestemt tærskel, der defineres af 
medlemsstaterne. Energi produceret til 
eget forbrug regnes ikke med i denne 
tærskelværdi.

Or. fr

Begrundelse

Tærsklerne for energisalg kan ikke anvendes ensartet af forskellige energiproducenter.
Desuden bør det være medlemsstaterne, der definerer de forpligtede ("forpligtede parter") og 
dermed evt. fastlægger fritagelsestærskler.

Ændringsforslag 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller 
leverer mindre end, hvad der svarer til 75 
GWh energi om året, beskæftiger under 
10 personer eller har en årlig omsætning 
eller årlig balance på højst 2 000 000 
EUR. Energi produceret til eget forbrug 
regnes ikke med i denne tærskelværdi.

8. Medlemsstaterne kan undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet i 
overensstemmelse med forholdene på 
deres specifikke nationale energimarked.

Or. en

Ændringsforslag 782
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv



PE475.954v01-00 18/101 AM\883622DA.doc

DA

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer, eller har mindre end 500 
slutkunder, eller har en årlig omsætning 
eller årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug og 
genvundne energiprodukter regnes ikke 
med i denne tærskelværdi.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater skal have mulighed for at undtage små energidistributører og 
energileverandører i detailleddet, der kun har et lille antal slutkunder. Genvunden energi skal 
fremmes og ikke bremses ved at opstille strenge forpligtelser.

Ændringsforslag 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR, hvis 
tilsvarende foranstaltninger er etableret. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.
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Or. en

Begrundelse

Systemet skal etableres på en måde, der ikke skaber forskelsbehandling blandt 
markedsdeltagerne og ikke forvrænger konkurrencen.

Ændringsforslag 784
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR, hvis 
tilsvarende foranstaltninger er etableret. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

Or. en

Begrundelse

Systemet skal etableres på en måde, der ikke skaber forskelsbehandling blandt 
markedsdeltagerne og ikke forvrænger konkurrencen.

Ændringsforslag 785
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
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energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 130 GWh 
energi om året, eller beskæftiger under 10 
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

Or. de

Begrundelse

Et energiforbrug på 75 GWh er sat for lavt. 130 GWh er en grænseværdi, som udelukker små 
virksomheder.

Ændringsforslag 786
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne kan undtage 
energikilder, der ikke udgør mere end 5 % 
af det årlige primære energiforbrug for 
hver anvendelseskategori i forbindelse 
med anvendelsen af nærværende artikel.

Or. it

Begrundelse

Ud over små virksomheder skal medlemsstaterne kunne undtage alle energikilder, der udgør 
mindre end 5 % af det årlige primære energiforbrug for hver anvendelseskategori i 
forbindelse med de i artikel 6 i nærværende direktiv fastsatte energisparepligter, således at 
energisparepligter ikke kan bruges som et middel til at fjerne visse energiprodukter fra 
markedet, da dette ville være i strid med princippet om diversificering af energikilder.

Ændringsforslag 787
Marita Ulvskog
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

udgår

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller 
foreslå ændringer til dem. Sker dette, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke den alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en

Ændringsforslag 788
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 

udgår
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svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.
Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller 
foreslå ændringer til dem. Sker dette, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke den alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en

Begrundelse

Ordninger kan allerede indføres i overensstemmelse med direktivet om energitjenester, men 
dette har ikke sikret fremskridt i forhold til effektivitetsmålet på 20 %. Der er derfor ingen 
grund til at antage, at en befæstelse af denne mulighed i direktivet vil fremme opnåelsen af 
målet på 20 %. Dette er årsagen til, at energivirksomhederne har fået en større rolle i det nye 
direktiv. Hvis artikel 9 bibeholdes, er det afgørende, at medlemsstaterne ikke får kredit for 
resultaterne af eksisterende tiltag.

Ændringsforslag 789
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 

udgår
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der kræves i stk. 1.
Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller 
foreslå ændringer til dem. Sker dette, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke den alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. de

Begrundelse

Forbedringer af energieffektiviteten bør gennemføres på lokalt plan og ikke aflastes ved 
handel med certifikater.

Ændringsforslag 790
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

udgår

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
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at vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller 
foreslå ændringer til dem. Sker dette, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke den alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en

Begrundelse

Denne mulighed er allerede en del af det eksisterende direktiv om energitjenester, som ikke 
har formået at skabe resultater eller sikre fremskridt i forhold til energieffektivitetsmålet på 
20 %. Der er derfor ingen grund til at antage, at en sådan mulighed i direktivet vil fremme en 
udvikling i retning af opnåelsen af reduktionsmålet på 20 %. Hvis artikel 9 bibeholdes, er det 
afgørende, at medlemsstaterne ikke får kredit for eksisterende tiltag. Medlemsstaterne skal 
derfor dokumentere, at tiltagene medfører nye, yderligere energibesparelser med en effekt 
svarende til mindst 1,5 %.

Ændringsforslag 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
tilsvarende ambitiøse og yderligere
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare nøjagtigt til den mængde 
energibesparelser, der kræves i stk. 1, og 
de er underlagt krav om uafhængig 
måling, kontrol og verificering. Tidlige 
handlinger regnes muligvis ikke med i 
disse foranstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 792
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
effektivitetsgevinster hos slutkunderne. 
Den samlede mængde 
effektivitetsgevinster, der opnås med denne 
fremgangsmåde, skal svare til den mængde 
effektivitetsgevinster, der kræves i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 793
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser. Den samlede mængde 
energibesparelser, der opnås med denne 
fremgangsmåde, skal regnes med i 
slutmålet for 2020.

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne har forskellige udgangspunkter og udfordringer, bør den enkelte 
medlemsstat have fleksibilitet til at udvikle en passende blanding af foranstaltninger, der er 
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tilpasset lokale forhold.

Ændringsforslag 794
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, bør
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 795
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at anvende en 
begrænset mængde af andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 796
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå de tilsvarende 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe 
alternative eller supplerende
foranstaltninger for at indføre 
energieffektivitetsforanstaltninger hos 
slutkunderne. Det samlede 
energibesparelsespotentiale som følge af 
de energieffektivitetsforanstaltninger, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer 
til dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter i henhold til den 
nationale energieffektivitetsplan omtalt i 
artikel 19, stk. 2, i nærværende direktiv
Kommissionen om de alternative eller 
supplerende foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan de vil opnå 
energieffektivitetsforanstaltninger med 
det påkrævede, verificerede 
energibesparelsespotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 799
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest to år efter 
offentliggørelsen af direktivet i Den 
Europæiske Unions Tidende
Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder dokumentation for, hvordan den 
nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at foreslå ændringer 
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dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har 
godkendt det på ny forelagte eller 
ændrede foranstaltningsudkast.

til disse foranstaltninger. Sker dette, tager 
medlemsstaterne hensyn til disse 
anbefalinger eller ændringer.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne behøver mere fleksibilitet og tid til at kunne træffe sådanne yderligere 
foranstaltninger. Desuden er det bedre at arbejde med incitamenter end med straf.

Ændringsforslag 800
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at foreslå ændringer 
til dem, og medlemsstaterne skal tage 
hensyn til Kommissionens forslag ved 
gennemførelsen af alternative 
foranstaltninger.

Or. ro

Ændringsforslag 801
Angelika Niebler
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen om sådanne 
foranstaltninger til at foreslå ændringer. 
Kommissionen skal afstemme disse 
ændringer med medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Med dette direktiv skal der nås det mål, som blev besluttet på stats- og regeringschefernes 
møde i marts 2007, nemlig at forbedre energieffektiviteten med 20 %. Medlemsstaterne skal 
her have fleksibilitet med hensyn til de enkelte foranstaltninger til at nå målet. Kommissionen 
må derfor ikke uden videre afvise alternative foranstaltninger.

Ændringsforslag 802
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
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sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at foreslå ændringer 
til dem. Medlemsstaterne skal tage hensyn 
til disse forslag eller ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 803
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde effektivitet vil
blive opnået. Kommissionen har tre 
måneder efter underretningen til at foreslå 
ændringer til dem. Medlemsstaterne skal 
tage hensyn til disse forslag eller 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at foreslå ændringer 
til dem. Medlemsstaterne skal tage hensyn 
til disse forslag eller ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer 
til dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest to år fra 
datoen for vedtagelsen af nærværende 
direktiv Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. 
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foranstaltningsudkast.

Or. fi

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have tilstrækkelig tid til at udarbejde alternative foranstaltninger.

Ændringsforslag 806
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker at 
vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller 
foreslå ændringer til dem. Sker dette, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke den alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstaterne redegør for de 
alternative foranstaltninger, de påtænker at 
vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med specifik 
dokumentation for den enkelte 
foranstaltning for, hvordan den 
nødvendige mængde energi vil blive 
sparet.

Or. en

Ændringsforslag 807
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne Medlemsstater, der benytter sig af denne 
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mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at foreslå ændringer 
til dem. Medlemsstaterne skal tage hensyn 
til disse forslag eller ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer 
til dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet.

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal i medfør af subsidiaritetsprincippet have mulighed for at træffe 
alternative foranstaltninger, der involverer en tilsvarende indsats fra deres side, uden at 
Kommissionen har mulighed for at modsætte sig dette.

Ændringsforslag 809
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer 
til dem. Sker dette, anvender den 
pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om de alternative 
foranstaltninger, de påtænker at vedtage, 
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med angivelse af, hvordan den 
nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. 

Or. en

Ændringsforslag 810
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan omfatte, men er ikke begrænset 
til:
(a) Med forbehold af direktiv 2009/29/EF, 
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individuelle mål for energieffektivitet for 
forbrugere baseret på resultaterne af 
energisyn
(b) Etablering, støtte og fremme af 
energitjenesteselskaber samt, hvis 
medlemsstaterne beslutter dette, 
fastsættelse af præstationsmål for 
energitjenesteselskaber
(c) Foranstaltninger til forbedring af 
håndteringen af efterspørgsel
(d) Forbedring af bygningers 
energieffektivitet, herunder offentlige 
bygninger
(e) Kampagner til ændring af 
forbrugeradfærd, der tilskynder til mere 
effektiv brug af energi
(f) Energitakststrukturer, der skaber 
incitamenter til energieffektivitet
(g) Frivillige aftaler mellem kunder, 
energitjenesteselskaber, finans- og 
forsikringsvirksomheder og/eller lokale 
organisationer, der fremmer samarbejde i 
forbindelse med 
energieffektivitetsprogrammer og styrker 
markedet for energitjenester som et 
resultat af en fælles frivillig indsats fra 
alle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 811
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at der mindst 
to gange årligt udføres overvågning af 
sådanne foranstaltninger, og 
medlemsstaterne skal ligeledes i 
overensstemmelse med rapporteringskrav 
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i henhold til artikel 19 i nærværende 
direktiv underrette Kommissionen om, 
hvordan disse foranstaltninger forventes 
at opnå besparelser svarende til det mål, 
der er defineret i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 812
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de halvårlige overvågninger viser, at 
de alternative foranstaltninger i henhold 
til nærværende artikel i væsentlig grad 
ikke kan opnå de påkrævede besparelser, 
kan Kommissionen foreslå nye 
foranstaltninger, der kan hjælpe den 
pågældende medlemsstat med at opnå 
disse besparelser, herunder om 
nødvendigt en ordning om 
energibesparelseseffektivitet som 
beskrevet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 813
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Senest den 1. januar 2013 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18 fælles en harmoniseret metode i 
overensstemmelse med minimumskravene 
som fastsat i bilag Vb til 
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beregningsmodellen med henblik på 
måling, overvågning og verificering af 
energibesparelser, der hovedsageligt er 
opnået gennem foranstaltninger og 
programmer til energieffektivisering i alle 
slutbrugersektor som omtalt i 
nærværende artikel. Den nye 
harmoniserede bottom up-
beregningsmodel anvendes først fra 1. 
januar 2013.

Or. en

Ændringsforslag 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvide attester på fællesskabsplan vil medføre, at energibesparelser koncentreres i en række 
medlemsstater, således at goder fra økonomiske og sociale fordele som følge af forbedret 
energieffektivitet ikke fordeles lige i EU.

Ændringsforslag 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. fi

Begrundelse

Et system baseret på gensidig anerkendelse af energibesparelser ville være administrativt
tungt og meget dyrt.

Ændringsforslag 816
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 817
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 818
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 

udgår
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medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 820
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 

udgår
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medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 821
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen ville med dette stykke få mulighed for at indføre et system på EU-plan for 
handel med energieffektivitetscertifikater mellem medlemsstaterne. Dette er imidlertid ikke en 
teknisk detalje, som kan reguleres af Kommissionen ved en delegeret retsakt, men en sådan 
beslutning skal træffes af Parlamentet og Rådet i den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 822
Gaston Franco

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 824
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater kan gøre brug af frivillige 
aftaler mellem kunder, 
energitjenesteselskaber og lokale 
organisationer med henblik på at fremme 
samarbejdet i forbindelse med 
energieffektivitetsprogrammer og styrke 
markedet for energitjenester som et 
resultat af en fælles frivillig indsats fra 
alle aktører.

Or. en

Begrundelse

Ud over ordninger for energisparepligt er der indført, eller vil der blive udviklet, vellykkede 
alternative eller supplerende instrumenter, som også bør anerkendes.

Ændringsforslag 825
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Medlemsstater skal fremme 
udbredelsen af frivillige aftaler mellem 
kunder, energitjenesteselskaber, finans-
og forsikringsvirksomheder og lokale 
organisationer med henblik på at fremme 
samarbejde i forbindelse med 
energieffektivitetsprogrammer og styrke 
markedet for energitjenester som et 
resultat af en fælles frivillig indsats fra 
alle aktører.

Or. en
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Begrundelse

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Ændringsforslag 826
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Kommissionen skal bl.a. gennem 
indførelse af et kapitel dedikeret til 
energieffektivitet i 
uddannelsesprogrammer for 
arbejdsmarkedets parter og gennem 
tilstrækkelig finansiering af disse 
programmer bidrage til at sikre, at 
kompetenceområderne for de europæiske 
organer for social dialog (europæiske 
samarbejdsudvalg, europæiske udvalg for 
social sektordialog, europæiske 
samarbejdsudvalg for 
beskæftigelsesfærdigheder) udvides til at 
omfatte energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.
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Ændringsforslag 827
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Hvis medlemsstater vil opmuntre 
energivirksomheder til at nå de 
energieffektivitetsmål, der er defineret i
artikel 1, punkt 2, bør de opfordres til at 
inddrage hele værdiskabelseskæden lige 
fra energiproduktion over 
energidistribution til energiforbrug.

Or. de

Ændringsforslag 828
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. Medlemsstater skal skabe en 
lovgivnings- og skattemæssig ramme, der 
tilskynder til gennemførelsen af 
foranstaltninger og programmer inden for 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.
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Ændringsforslag 829
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er rentable og udføres 
uvildigt af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter. Synene kan foretages af interne 
eksperter, såfremt disse er kvalificerede 
eller godkendte, og de ikke deltager 
direkte i den aktivitet, der synes, og 
såfremt medlemsstaterne har indført et 
system, der giver mulighed for at 
garantere og kontrollere deres kvalitet og 
evt. pålægge sanktioner. Medlemsstaterne 
støtter uddannelsesprogrammer til 
kvalificering af energirevisorer.

Or. fr

Begrundelse

Som angivet i betragtning 20 i forslaget til direktiv er det nødvendigt at tillade, at de store 
virksomheder, som har udviklet reelle kompetencer med hensyn til energirevision, foretager 
disse syn med interne kvalificerede eksperter, der er godkendte og ikke deltager direkte i den 
aktivitet, der synes.

Ændringsforslag 830
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og
udføres uvildigt af kvalificerede eller 

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført
investeringsklasserevision med henblik på 
at vurdere og sikre den energimæssige 
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akkrediterede eksperter. ydeevne for industrianlæg, 
industriprocesser og bygninger. Disse 
revisioner skal tilpasses økonomisk og 
teknisk til det enkelte industrianlæg eller 
den enkelte bygning, afhængigt af 
kompleksiteten af det anlæg, den proces 
eller bygninger, der er under revision, og 
revisionen skal udføres uvildigt af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter, 
inklusive egne eksperter.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at energisyn udføres med en tilstrækkelig høj kvalitet og tilpasses den reviderede 
virksomhed eller bygnings økonomiske behov og muligheder. Samtidig sikres det, at 
energisynene er omkostningseffektive og står i forhold til målet for energieffektivitet.

Ændringsforslag 831
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført
investeringsklasserevision med henblik på 
at vurdere og sikre den energimæssige 
ydeevne for industrianlæg, 
industriprocesser og bygninger. Disse 
revisioner skal tilpasses økonomisk og 
teknisk til det enkelte industrianlæg eller 
den enkelte bygning, afhængigt af 
kompleksiteten af det anlæg, den proces 
eller bygninger, der er under revision, og 
revisionen skal udføres uvildigt af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter.

Or. en
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Ændringsforslag 832
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres sagligt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter. Ingen 
markedsdeltager bør være udelukket fra 
at udbyde energitjenester. Veludviklede 
trænings- og videreuddannelsesmetoder 
bør bibeholdes. 

Or. de

Begrundelse

Markedet for energitjenester bør være åbent for alle markedsdeltagere, altså også for ansatte 
i lokale energivirksomheder.

Ændringsforslag 833
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter. Disse energisyn 
kan udføres af interne eksperter, såfremt 
de er kvalificerede eller akkrediterede og 
ikke er direkte involveret i de processer, 
der undersøges.

Or. de
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Begrundelse

Ofte findes der allerede intern sagkundskab, som kan anvendes.

Ændringsforslag 834
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres objektivt og uvildigt af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter.
Der skal ligeledes etableres 
erhvervsuddannelser i de forskellige 
medlemsstater til uddannelse af sådanne 
eksperter.

Or. it

Ændringsforslag 835
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Hvis lovgivningsmæssige krav til 
virksomheder om rapportering og revision 
af emissioner ikke allerede finder 
anvendelse, skal medlemsstaterne arbejde
for, at alle slutkunder får mulighed for at få 
udført energisyn, der er 
omkostningseffektive og udføres uvildigt 
af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter.

Or. en
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Ændringsforslag 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der udføres uvildigt af 
certificerede eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 837
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
kunder får mulighed for at få udført 
energisyn af høj kvalitet, der er 
omkostningseffektive, overkommelige i 
pris og udføres uvildigt af kvalificerede 
og/eller akkrediterede eksperter, som 
defineret i bilag XVa.

Or. en

Begrundelse

Ordet "kvalificeret" er for svagt, hvis det står alene, og ordet kan fortolkes på for mange 
forskellige måder. Akkrediterede eksperter kan sikre kvalitet gennem passende kriterier, der 
er en betingelse for deres akkreditering, hvilket skal defineres i et bilag til direktivet baseret 
på bilaget til direktiv 2009/28/EF om fremme af energi fra vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 838
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris, 
omkostningseffektive og udføres uvildigt 
af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter.

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 839
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er effektive, 
omkostningseffektive, overkommelige i 
pris og udføres uvildigt af kvalificerede 
eller akkrediterede eksperter.

Or. ro

Ændringsforslag 840
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for og adgang til
at få udført energisyn, der er 
overkommelige i pris og udføres uvildigt af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter.

Or. ro

Ændringsforslag 841
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres sagligt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Or. de

Ændringsforslag 842
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres sagligt af kvalificerede eller 
akkrediterede interne eksperter i firmaet.

Or. de
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Ændringsforslag 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af certificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 844
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater skal for at sikre, at 
energisyn og energistyringssystemer på 
lang sigt kan identificere, levere og sikre 
de tilgængelige energibesparelser for de 
forpligtede eller pågældende 
virksomheder og husholdninger som 
fastsat i nærværende artikel, kontrollere, 
at disse energisyn og systemer omfatter og 
overholder minimumskravene som fastsat 
i bilag Va.

Or. en

Ændringsforslag 845
Vicky Ford

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Synene udføres af egne eksperter, hvis 
disse er kvalificerede og akkrediterede, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i 
givet fald iværksætte sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 846
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
uddannelsesprogrammer er tilgængelige 
til kvalificering af eksperter i udførelse af 
energisyn.

Or. en

Ændringsforslag 847
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn. Sådanne 
programmer skal omfatte 
incitamentsordninger og finansielle 
ordninger med henblik på at sikre 
gennemførelsen af yderst 
omkostningseffektive anbefalinger fra 
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energisynene i overensstemmelse med 
gældende regler for statsstøtte

Or. en

Begrundelse

SMV'er har brug for støtte til at dække omkostningerne til gennemførelsen af de foreslåede 
anbefalinger i energisynene, der er afgørende for en effektiv energibesparelsespolitik baseret 
på energisyn.

Ændringsforslag 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn. Medlemsstaterne 
kan især indføre incitamenter og 
økonomisk støtte, såsom 
skattenedsættelser og subsidier, med 
henblik på at sikre gennemførelsen af 
omkostningseffektive anbefalinger fra 
energisyn inden for en rimelig tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn. Disse energisyn 
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skal identificere og kvantificere 
omkostningseffektive 
besparelsesmuligheder på kort, 
mellemlang og lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 850
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn. Kommissionen 
hjælper medlemsstaterne ved at støtte 
udveksling af eksisterende bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at
få foretaget energisyn samt fremme 
vedtagelsen af kontrakter om 
energiydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 852
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn og efterfølgende 
gennemføre resultaterne af sådanne 
energisyn.

Or. en

Ændringsforslag 853
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
programmer for at tilskynde husholdninger 
og små og mellemstore virksomheder til at 
få foretaget energisyn.

Medlemsstaterne tilrettelægger 
økonomiske programmer skattefordele for 
at tilskynde husholdninger og små og 
mellemstore virksomheder til at få 
foretaget energisyn.

Or. ro

Ændringsforslag 854
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal udvikle 
incitamenter og finansielle ordninger, 
f.eks. skattenedsættelser eller subsidier, 
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for at sikre, at små og mellemstore 
virksomheder samt husholdninger helt 
eller delvist kan dække omkostningerne 
ved et energisyn og gennemførelsen af 
meget omkostningseffektive anbefalinger 
fra de pågældende energisyn, hvis de 
foreslåede foranstaltninger gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 855
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at et 
tilstrækkeligt antal kvalificerede og/eller 
attesterede eksperter er tilgængelige.

Or. ro

Ændringsforslag 856
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne gør små og mellemstore 
virksomheder opmærksom på konkrete 
eksempler, der viser, hvordan 
energiledelsessystemer kan gavne deres 
forretning.

Medlemsstaterne gør små og mellemstore 
virksomheder opmærksom på konkrete 
eksempler, der viser, hvordan 
energiledelsessystemer kan gavne deres 
forretning. Medlemsstaterne skal således 
samarbejde med de 
formidlerorganisationer, som 
repræsenterer de små virksomheder.

Or. fr
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Begrundelse

En individuel ledsagelse via strukturerede aktioner i de organisationer, der repræsenterer de 
små virksomheder, er nødvendig for at fremme energieffektivitetspolitikkerne i de små 
virksomheder og mikrovirksomhederne.

Ændringsforslag 857
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af investeringer eller 
investeringsplaner som følge af energisyn 
inden for rammerne af frivillige aftaler 
skal have ad hoc-incitamenter eller særlig 
behandling, der også omfatter 
arbejdspolitikker, der støtter 
skattelettelser.

Or. en

Begrundelse

Der skal ydes støtte til enhver investering i effektivitet, så de involverede parter kan forpligte 
sig fuldt ud til det eller de projekter, som de er interesserede i. Finansielle incitamenter og en 
gunstig skattebehandling skal prioriteres, således at de involverede parter har tillid til 
bæredygtigheden og rentabiliteten af den investering i effektivitet, som de foretager.

Ændringsforslag 858
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører økonomiske 
eller skattemæssige incitamenter, der skal 
dække alle eller dele af SMV'ernes 
omkostninger til gennemførelse af et 
energisyn, samt incitamenter, der skal 
gøre det muligt for de kommuner, som 
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har underskrevet borgmesteraftalen, at 
udføre de foranstaltninger, der er 
indeholdt i handlingsplanen for 
bæredygtig energi, med henblik på at 
forbedre energieffektiviteten.

Or. it

Ændringsforslag 859
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne opmuntrer
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, til at få foretaget energisyn 
på en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

Til dette formål kan medlemsstaterne 
skabe incitamenter til at foretage 
regelmæssige energisyn, idet de 
eksempelvis indgår aftaler om energisyn 
og/eller energiledelsessystemer med 
virksomheder eller 
erhvervsorganisationer i henhold til 
artikel 17, stk. 1b, i direktiv 2003/96/EF.
Energisyn kan udføres af egne eksperter, 
hvis disse er kvalificerede eller 
akkrediterede og ikke er direkte engageret 
i den aktivitet, der underkastes energisyn, 
og hvis den pågældende medlemsstat har 
indført et system, der kan sikre og 
kontrollere deres kvalitet og i givet fald 
iværksætte sanktioner.

Or. de

Begrundelse

Frivillige aftaler med virksomheder eller erhvervsorganisationer samt nationale 
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incitamentssystemer har i adskillige medlemsstater vist sig at være et særdeles effektivt 
instrument til at opnå klima- og miljøbeskyttelsesmål og til at forbedre energieffektiviteten, 
hvis de er sammenkædet med en streng overvågning. Da de tilladte metoder for energisyn er 
beskrevet i artikel 7, bør der relateres direkte til betragtning 20.

Ændringsforslag 860
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne opmuntrer
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, til at få foretaget et 
energisyn af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter og gentage dette 
mindst med fem års mellemrum.

Or. de

Begrundelse

Hvis de vigtigste anbefalinger er gennemført allerede efter tre år, kan det godt betale sig at 
foretage et ekstra energisyn allerede tidligere. Her er der behov for fleksibilitet.

Ændringsforslag 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest to år efter direktivets 
ikrafttrædelse og derefter med fem års 
mellemrum. Medlemsstaterne tillader, at 
virksomheder, der har taget 
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henstillingerne i deres seneste energisyn 
til følge, gennemfører et nyt syn inden for 
en frist på 10 år.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne sørger for, at virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, andet afsnit, bliver 
genstand for et energisyn, der foretages uafhængigt og effektivt i forhold til omkostningerne 
af kvalificerede eller godkendte eksperter senest to år efter direktivets ikrafttrædelse og 
derefter med fem års mellemrum. Medlemsstaterne tillader, at virksomheder, der har taget 
henstillingerne i deres seneste energisyn til følge, gennemfører et nyt syn inden for en frist på 
10 år.

Ændringsforslag 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2015 og 
derefter med tre års mellemrum. Synene 
kan udføres af egne eksperter, hvis disse 
er kvalificerede og akkrediterede, hvis de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 863
Paul Rübig

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uvildig og omkostningseffektiv måde af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter, 
der også kan være egne eksperter, senest 
den 30. juni 2014 og derefter med fem års 
mellemrum.

Ingen markedsaktører må udelukkes fra 
at tilbyde energitjenester.
Medlemsstaterne sikrer, at data fra 
energisyn behandles fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Ordet "uvildig" er ikke tvetydigt, hvorimod "på uafhængig vis" kan fortolkes på forskellige 
måder i forskellige medlemsstater. Markedet for energitjenester skal være åbent for alle 
markedsaktører. Endvidere fastsættes det, at energisyn udført af egne eksperter som angivet i 
betragtning 20 overholder kravet om uvildighed. Da direktivet ikke udløber i 2020, skal der 
fastsættes et mere langsigtet perspektiv for energisyn

Ændringsforslag 864
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne skal tilskynde 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, til at få foretaget 
regelmæssige energisyn på en uafhængig 
og omkostningseffektiv måde af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter, 
inklusive egne eksperter.
Til dette formål kan medlemsstater 
inkludere energisyn som en del af
langsigtede frivillige 
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energieffektiviseringsaftaler overvåget af 
den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at få energisyn udført af egne eksperter skal godkendes som angivet i 
betænkning 20. Virksomhedens egne regelmæssige tilsynsprogrammer skal eksempelvis 
godkendes inden for rammerne af langsigtede frivillige aftaler.

Ændringsforslag 865
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne tilskynder
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, til at få foretaget 
regelmæssige energisyn på en uafhængig 
og omkostningseffektiv måde af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter.

Til dette formål kan medlemsstater 
inkludere energisyn som en del af bredere 
frivillige aftaler indgået mellem 
organisationer af interessenter og et 
udpeget organ, og som overvåges af den 
pågældende medlemsstat eller af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Energisyn bør fremmes på frivillig basis, der gør det muligt for medlemsstater at bevare deres 
fleksibilitet i forbindelse med udarbejdelsen af nationale incitamentsordninger for 
energieffektivitet baseret på frivillige og langsigtede aftaler med den private 
forretningssektor/industrien. Sådanne frivillige aftaler har vist sig at være et yderst vellykket 
bidrag til forbedring af energieffektiviteten og klimabeskyttelsen i en række medlemsstater.
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Ændringsforslag 866
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne tilskynder
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, til at få foretaget 
regelmæssige energisyn på en uafhængig 
og omkostningseffektiv måde af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter.
Til dette formål kan medlemsstater 
inkludere energisyn som en del af bredere 
frivillige aftaler indgået mellem 
organisationer af interessenter og et 
udpeget organ, og som overvåges af den 
pågældende medlemsstat eller af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 867
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og prisoverkommelig måde 
af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014.

Or. ro

Ændringsforslag 868
Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne tilskynder til, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter, herunder egne eksperter, senest 
den 30. juni 2014 og derefter med syv års 
mellemrum, medmindre der sker 
væsentlige ændringer af driften af hele 
eller dele af virksomheden.

Or. en

Ændringsforslag 869
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest to år efter direktivets 
ikrafttræden og derefter med fem års 
mellemrum.

Or. de

Ændringsforslag 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest to år fra nærværende 
direktivs ikrafttræden og derefter som 
minimum med fem års mellemrum.

Or. pl

Ændringsforslag 871
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest to år fra nærværende 
direktivs ikrafttræden og derefter som 
minimum med fem års mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 872
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
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1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede og/eller
akkrediterede eksperter, som defineret i 
bilag XVa, senest den 30. juni 2013 og 
derefter med tre års mellemrum.

Or. en

Begrundelse

Ordet "kvalificeret" er for svagt, hvis det står alene, og ordet kan fortolkes på for mange 
forskellige måder. Kvalificerede og/eller akkrediterede eksperter kan sikre kvalitet gennem 
passende kriterier, der er en betingelse for deres akkreditering, hvilket skal defineres i et 
bilag til direktivet baseret på bilaget til direktiv 2009/28/EF om fremme af energi fra 
vedvarende energikilder. Industrien skal være mere involveret. Skæringsdatoen 2014 for det 
første energisyn skal rykkes fremad.

Ændringsforslag 873
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med fem års mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 874
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2015 og 
derefter med tre års mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 875
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en saglig og omkostningseffektiv måde af 
kvalificerede eller akkrediterede eksperter 
senest den 30. juni 2014 og derefter med 
tre års mellemrum.

Or. de

Ændringsforslag 876
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
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måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

måde af kvalificerede og akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 877
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål kan medlemsstater 
inkludere energisyn som en del af bredere 
frivillige aftaler indgået mellem 
organisationer af interessenter og et 
udpeget organ, og som overvåges af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 878
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontorer eller virksomhedslokaler, der 
forbruger mindre end 2.000 MWH om
året, kan foretage energisyn på frivillig 
basis.

Or. en

Ændringsforslag 879
Bernd Lange

Forslag til direktiv



PE475.954v01-00 72/101 AM\883622DA.doc

DA

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer inden 30. juni 
2014, at elementer fra andre 
kontrolsystemer eller 
bæredygtighedsrapporteringer kan 
overtages i det forpligtende energisyn, 
hvis de opfylder kravene hertil.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en forbedring af energieffektiviteten skal energiforbruget overvåges og 
optimeres. Et omfattende og bæredygtigt udgangspunkt er derfor særdeles relevant.

Ændringsforslag 880
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater sikrer, at der ydes støtte 
til virksomheder i form af incitamenter, 
således at gennemførelsen af anbefalinger 
fra energisyn kan finansieres.

Or. en

Begrundelse

Virksomhederne har behov for støtte til at dække omkostningerne til energisyn og de 
efterfølgende investeringer i forbindelse hermed.

Ændringsforslag 881
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Energisynet er gyldigt for en periode 
på højst ti år.

Or. ro

Ændringsforslag 882
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget 
organ, som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, falder bort på grund af ændringerne i artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 883
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget 
organ, som den berørte medlemsstat eller 

udgår
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Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 3, forældes med de foreslåede ændringer af artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 884
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget 
organ, som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 3, forældes med de foreslåede ændringer af artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 885
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
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opfylde kravene i stk. 2. opfylde kravene i stk. 2. Kravet om 
uafhængighed tillader, at synene udføres 
af egne eksperter, hvis disse er 
kvalificerede og akkrediterede, hvis de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, 
der underkastes energisyn, og hvis 
medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 886
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Objektive energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, kan være en del 
af medlemsstaternes incitamentssystem.

Or. de

Ændringsforslag 887
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uvildige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2. Ingen 
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markedsaktører må udelukkes fra at 
tilbyde energitjenester.

Or. en

Begrundelse

Ordet "uvildig" er ikke tvetydigt, hvorimod "på uafhængig vis" kan fortolkes på forskellige 
måder i forskellige medlemsstater. Markedet for energitjenester skal være åbent for alle 
markedsaktører.

Ændringsforslag 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2. Til dette formål 
overholder energisyn de nyeste 
anerkendte internationale standarder.

Or. en

Ændringsforslag 889
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 

3. Uafhængige energisyn i henhold til 
specifikke fælles, europæiske 
harmoniserede standarder udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
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Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 890
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uafhængige energisyn på basis af 
europæiske harmoniserede standarder 
udført som led i energiledelsessystemer 
eller i medfør af frivillige aftaler indgået 
mellem de berørte parters organisationer og 
et udpeget organ, som den berørte 
medlemsstat eller Kommissionen 
overvåger, anses for at opfylde kravene i 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 891
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uafhængige energisyn udført på basis af 
harmoniserede europæiske standarder og 
som led i energiledelsessystemer eller i 
medfør af frivillige aftaler indgået mellem 
de berørte parters organisationer og et 
udpeget organ, som den berørte 
medlemsstat eller Kommissionen 
overvåger, anses for at opfylde kravene i 
stk. 2.
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Or. ro

Ændringsforslag 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer, såsom 
overholdelse af EN ISO 50001, eller i 
medfør af frivillige aftaler indgået mellem 
de berørte parters organisationer og et 
udpeget organ, som den berørte 
medlemsstat eller Kommissionen 
overvåger, anses for at opfylde kravene i 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 893
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat overvåger, 
anses for at opfylde kravene i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 894
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Saglige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 895
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For energisyn foretaget af egne 
eksperter foretager de kompetente 
myndigheder eller de organer, som de 
kompetente myndigheder har uddelegeret 
ansvaret for gennemførelse af den 
uafhængige kontrolsystem til, en tilfældig 
udvælgelse af som minimum en statistisk 
signifikant procentdel af alle de 
energisyn, der er omhandlet i punkt 2, om 
året og underkaster disse energisyn en 
verifikation.

Or. en

Ændringsforslag 896
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energisyn kan stå alene eller indgå i en 
bredere miljørevision.

4. Energisyn kan udføres af egne 
eksperter, forudsat at disse er 
kvalificerede eller akkrediterede. 
Medlemsstaterne skal skabe de rette 
rammebetingelser til at sikre tilstrækkelig 
tilgængelighed af akkrediterede og 
kvalificerede eksperter på markedet.
Energisyn kan stå alene eller indgå i en 
bredere miljørevision.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at få udført energisyn af egne eksperter som angivet i betænkning 20 er en del 
af definitionen af "uafhængige energisyn" indeholdt i artikel 7, stk. 2, og den bør derfor 
indarbejdes i artikel 7. Der er ingen grund til at tro, at det nødvendigvis medfører en 
interessekonflikt at involvere en intern ekspert i forbindelse med energisynet. Det er i 
virksomhedernes egen interesse at indsamle pålidelige oplysninger om deres 
energiforbrugsprofil. Det er afgørende, at eksperterne er tilstrækkeligt kvalificerede til at 
udføre energisyn.

Ændringsforslag 897
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energisyn kan stå alene eller indgå i en 
bredere miljørevision.

4. Energisyn kan stå alene eller indgå i en 
bredere miljørevision. Som minimum skal 
sådanne energisyn omfatte en 
sundhedsrisikovurdering.

Or. en

Ændringsforslag 898
Fiona Hall
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal gøre brug af 
investeringsværdige energisyn med 
henblik på at vurdere og sikre kvaliteten 
af bygningers energiattester som påkrævet 
i henhold til direktiv 2010/31/EF.
Kommissionen udarbejder retningslinjer 
til medlemsstaterne for at sikre kvaliteten 
af deres energiattester og forbedringen af 
energieffektiviteten i forbindelse med de 
foranstaltninger, der er gennemført som 
følge af anbefalinger i disse attester.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at energiattester for bygninger supplerer energisyn i virksomheder, så de er et 
synligt værktøj af høj kvalitet til at øge synligheden af energibesparelser i husholdningerne.
Det er beviseligt dokumenteret i mange medlemsstater, at energiattesterne er utilstrækkelige.
Dette er en af de største mangler ved direktiv 2010/31/EF om bygningers energimæssige 
ydeevne, og dette ændringsforslag kan bidrage til at afhjælpe dette problem.

Ændringsforslag 899
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstater gør brug af 
investeringsværdige energisyn med 
henblik på at vurdere og sikre, kvaliteten 
af bygningers energiattester som påkrævet 
i henhold til direktiv 2010/31/EF. 
Kommissionen udarbejder retningslinjer 
til medlemsstaterne for at sikre kvaliteten 
af deres energiattester og forbedringen af 
energieffektiviteten i forbindelse med de 
foranstaltninger, der er gennemført som 
følge af anbefalinger i disse attester.
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Or. en

Ændringsforslag 900
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Energisyn og energiledelsessystemer 
udført i henhold til nærværende artikel 
udelukker ikke, at samme eller lignende 
foranstaltninger kan anvendes som 
berettigelse af eksisterende eller 
fremtidige incitamenter og 
støtteordninger, såsom skattenedsættelser.
Om nødvendigt tilpasses de europæiske 
retningslinjer for statsstøtte inden for 
dette område samt EU's 
energibeskatningsdirektiv i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal tilskynde 
industrien, navnlig SMV'er, til 
eksempelvis gennem nationale 
energieffektiviseringsmidler at gøre brug 
af energitjenester til at optimere 
industrielle processer og kommercielle 
installationer

Or. en
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Ændringsforslag 902
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
forbrugerne har adgang til uafhængig 
rådgivning vedrørende deres energisyn 
for at forhindre, at der udføres 
unødvendigt arbejde, eller at midlerne 
misbruges.

Or. en

Ændringsforslag 903
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Resultaterne af energisyn 
offentliggøres på en gennemskuelig og 
brugervenlig måde.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at resultaterne af energisyn ikke bare ignoreres af virksomhederne, vil 
offentliggørelsen af resultaterne lægge pres på virksomhederne om at handle på baggrund af 
resultaterne af energisyn. Endvidere vil dette oplyse andre virksomheder om de mulige 
fordele af energisyn.

Ændringsforslag 904
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. For at fremme gennemførelsen af 
energiledelsessystemer er virksomheder, 
der ikke er omfattet af stk. 1, andet afsnit, 
ikke underlagt krav om obligatoriske 
energisyn, når de har dokumenteret, at de 
overholder anerkendte standarder for 
energiledelsessystemer, såsom EN 1600 / 
ISO 50001.

Or. en

Begrundelse

Det vigtigste er ikke, at der foretages et energisyn, men derimod hvad der gennemføres med 
de identificerede foranstaltninger. Med andre ord er gennemførelsen af de identificerede 
foranstaltninger det afgørende spørgsmål. For at øge fleksibiliteten og fremme 
gennemførelsen af energiledelsessystemer bør større virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, ikke være underlagt krav om energisyn, hvis de vælger at indføre velkendte og 
anerkendte standarder for energiledelse, såsom EN 16001/ISO 50001. Det er bevist, at disse 
medfører betydelige forbedringer.

Ændringsforslag 905
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis der udføres et akkrediteret 
energisyn, skal forbrugerne kunne 
overføre resultaterne og anbefalingerne 
fra energisynet til enhver akkrediteret 
tjenesteudbyder for at skabe konkurrence 
på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 906
Britta Thomsen
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Medlemsstaterne skal blandt andet 
udnytte de finansieringskilder, der er 
omtalt i artikel 2a, til at skabe incitament 
til gennemførelsen af 
omkostningseffektive foranstaltninger 
gennem energisyn. Kommissionen skal 
etablere retningslinjer inden for EU's 
statsstøtteregler til at identificere, hvilke 
af de finansielle incitamenter, som er 
oprettet af medlemsstaterne til gavn for 
deres berørte virksomheder, der vil være 
kompatible med reglerne for det indre 
marked og reglerne for statsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at der skal være midler tilgængelige til finansiering af 
omkostningseffektive foranstaltninger, der identificeres i energisyn.

Ændringsforslag 907
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Måling og informativ fakturering Måling og fakturaoplysninger

Or. de

Ændringsforslag 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Måling og informativ fakturering Måling og faktureringsinformation

Or. en

Ændringsforslag 909
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere baseret på en positiv cost-benefit-
analyse i henhold til direktiv 2009/72/EF 
og 2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele samt fortrolighed og 
datasikkerhed, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne. 
Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske energiforbrug i henhold til 
bilag VI.

Or. en

Begrundelse

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
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Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Ændringsforslag 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand 
modtager korrekte og detaljerede 
oplysninger om deres faktiske 
energiforbrug. Hvis disse oplysninger 
leveres via intelligente målere, skal 
installationen af disse være baseret på 
resultatet af en fuld cost-benefit-analyse, 
der kan garantere klare fordelagtige 
virkninger, ingen økonomiske virkninger 
for kunden samt beskyttelsen af 
forbrugere med lav indkomst.

Or. en

Ændringsforslag 911
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI, for så vidt dette er teknisk og 
økonomisk rimeligt, dvs. at en 
rentabilitetsanalyse fører til et positivt 
cost-benefit-resultat, og 
proportionalitetsprincippet respekteres. 
Der er endvidere en forudsætning, at 
medlemsstaterne garanterer en 
omfattende databeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Set fra et cost-benefit-synspunkt er det ifølge nogle undersøgelser kun hensigtsmæssigt at 
anvende såkaldte intelligente målere i ca. 40 % af husholdningerne. En tvungen indførelse i 
alle husholdninger ville derfor stride mod proportionalitetsprincippet. 
Databeskyttelsesspørgsmål må ikke holdes udenfor.

Ændringsforslag 912
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at de 
slutkunder til elektricitet, naturgas, 
fjernvarme og/eller fjernkøling samt varmt 
brugsvand, som måtte ønske det, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI, når dette er teknisk og 
økonomisk muligt.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke blevet påvist, at det at oplyse kunderne om deres forbrug i realtid har stor 
virkning og giver mulighed for at fremme energibesparelsesaktioner varigt. Til gengæld er det 
sikkert, at en fortsat omfattende udlevering af oplysninger til alle kunder vil påføre disse ikke 
ubetydelige omkostninger. En informationstjeneste i realtid bør ikke desto mindre være 
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tilgængelig for alle kunder, der anmoder herom, uden at dette medfører uforholdsmæssigt 
store omkostninger.

Ændringsforslag 913
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand udstyres 
med individuelle intelligente målere, der 
nøjagtigt måler og viser dem slutkundens 
faktiske energiforbrug enten via den 
intelligente målers display eller via 
internettet og angiver oplysninger om det 
faktiske forbrugstidspunkt på en måde, der 
er letforståelig for forbrugerne, og som 
involverer dem mere i indsatsen for 
energibesparelser, i henhold til bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 914
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI, uden overfakturering for disse 
brugere, navnlig de mest sårbare, og med 
respekt for den europæiske ramme for 
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beskyttelse af personoplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme eller 
andre former for centralvarme eller -
køling og varmt brugsvand forsynet via 
fjernvarme eller anden centralvarme, hvis 
det er teknisk muligt og 
omkostningseffektivt for investoren, 
herunder hensyntagen til omkostninger til 
vedligeholdelse, administration og 
udskiftning, udstyres med individuelle 
målere, der nøjagtigt måler og viser 
slutkundens faktiske energiforbrug og 
angiver oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 916
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, hvis det 
er teknisk muligt og omkostningseffektivt 
for investoren, herunder hensyntagen til 
omkostninger til vedligeholdelse, 
administration og udskiftning, udstyres 



AM\883622DA.doc 91/101 PE475.954v01-00

DA

bilag VI. med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 917
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, hvis det 
er teknisk muligt og omkostningseffektivt 
for investoren, herunder hensyntagen til 
omkostninger til vedligeholdelse, 
administration og udskiftning, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 918
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 

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

energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI samt de relevante bestemmelser 
for elektricitet i direktiv 2009/72/EF og 
for gas i direktiv 2009/73/EF.

Or. en

Ændringsforslag 919
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis der installeres intelligente målere,
sørger medlemsstaterne for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand på 
omkostningseffektiv vis udstyres med 
individuelle målere, der nøjagtigt måler og 
viser slutkundens faktiske energiforbrug og 
angiver oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.
Oplysningerne skal være i et format, der 
gør det lettere for forbrugerne at forstå 
deres energiforbrug.

Or. en

Ændringsforslag 920
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 

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

måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver 
realtidsoplysninger, der er gratis og i et 
format, der gør det lettere for forbrugerne 
at forstå deres energiforbrug, i henhold til 
bilag VI.

Or. en

Begrundelse

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Ændringsforslag 921
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis der installeres intelligente målere,
sørger medlemsstaterne for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme eller 
andre former for centralvarme eller -
køling og varmt brugsvand forsynet via 
fjernvarme eller anden centralvarme
udstyres med individuelle målere, der 
nøjagtigt måler og viser slutkundens 
faktiske energiforbrug og angiver 
realtidsoplysninger, der er gratis og i et 
format, der gør det lettere for forbrugerne 
at forstå deres energiforbrug, i henhold til 
bilag VI.

Or. en
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Ændringsforslag 922
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, med undtagelse af 
gas udelukkende til madlavningsformål, 
fjernvarme og/eller fjernkøling, nyopførte 
bygninger og bygninger, der gennemgår 
større renovationer, samt varmt brugsvand
udstyres med individuelle målere, der 
nøjagtigt måler og viser slutkundens 
faktiske energiforbrug og angiver 
oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 923
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
den tredje pakke om det indre marked for 
el og gas foranstaltninger til, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand udstyres 
med individuelle målere, der viser 
slutkundens faktiske energiforbrug og
angiver oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt.

Or. de

Begrundelse

De centrale bestemmelser om intelligente målesystemer bør stadigvæk befinde sig i 
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retningslinjerne i den tredje pakke om det indre marked for el og gas.

Ændringsforslag 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fi

Ændringsforslag 925
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme eller 
andre former for centralvarme eller -
køling og varmt brugsvand forsynet via 
fjernvarme eller anden centralvarme
udstyres med individuelle målere, der 
nøjagtigt måler og viser slutkundens 
faktiske energiforbrug og angiver 
oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.

Or. en
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Ændringsforslag 926
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 927
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 928
Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 929
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 930
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at hvis 
slutkunder til elektricitet, naturgas, 
fjernvarme og/eller fjernkøling samt varmt 
brugsvand - hvor det er teknisk muligt og 
rentabelt - udstyres med individuelle 
målere, skal disse nøjagtigt måle og vise
slutkundens faktiske energiforbrug og 
angive oplysninger om det faktiske 
forbrugstidspunkt i henhold til bilag VI.

Or. de

Ændringsforslag 931
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 932
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 934
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand senest 
den 1. januar 2016 udstyres med 
individuelle målere, der nøjagtigt måler og 
viser oplysninger om slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 935
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal forlange, at der 
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gives korrekt rådgivning og information 
til kunderne på tidspunktet for 
installation, navnlig vedrørende 
intelligente måleres fulde potentiale med 
hensyn til takststrukturer, administration 
af måleraflæsning og overvågning af 
energiforbruget.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal informere og oplyse alle slutbrugere om deres muligheder for nye 
takststrukturer og administration af måleraflæsning med henblik på at sikre, at 
omkostningerne til etablering af disse nye tjenester og muligheder altid fremmer 
energieffektivitet og energibesparelser.

Ændringsforslag 937
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutkunder, der allerede har installeret 
intelligente målere til måling af forbrug 
af elektricitet, naturgas, varmt brugsvand 
og individuel fjernvarme og fjernkøling 
senest den ... (dato for nærværende 
direktivs ikrafttræden), anses for at være i 
overensstemmelse med kravene i stk. 1.

Or. ro


