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Ändringsförslag 755
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska publicera de 
energibesparingar som uppnåtts av varje 
förpliktad part och uppgifter om den årliga 
energispartrenden i kvotpliktsystemet. I 
syfte att publicera och verifiera de 
uppnådda energibesparingarna ska 
medlemsstaterna kräva att de förpliktade 
parterna åtminstone skickar in följande 
uppgifter:

6. Medlemsstaterna ska publicera de 
energibesparingar som uppnåtts av varje 
förpliktad part och uppgifter om den årliga 
energispartrenden i kvotpliktsystemet. I 
samband med detta ska integriteten och 
konfidentialiteten när det gäller privata 
eller kommersiellt känsliga uppgifter 
bevaras. I syfte att publicera och verifiera 
de uppnådda energibesparingarna ska 
medlemsstaterna kräva att de förpliktade 
parterna åtminstone skickar in följande 
uppgifter:

Or. de

Motivering

Man måste säkerställa konfidentialiteten när det gäller uppgifterna.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska publicera de 
energibesparingar som uppnåtts av varje 
förpliktad part och uppgifter om den årliga 
energispartrenden i kvotpliktsystemet. I 
syfte att publicera och verifiera de 
uppnådda energibesparingarna ska 
medlemsstaterna kräva att de förpliktade 

6. Medlemsstaterna ska publicera den 
energibesparingspotential som uppnåtts av 
varje förpliktad part och uppgifter om den 
årliga trenden när det gäller förbättrad 
energieffektivitet i kvotpliktsystemet. I 
syfte att publicera och verifiera de 
uppnådda energieffektivitetsåtgärderna, 
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parterna åtminstone skickar in följande 
uppgifter:

inklusive deras energibesparingspotential
ska medlemsstaterna kräva att de 
förpliktade parterna skickar in relevanta 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 757
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska publicera de 
energibesparingar som uppnåtts av varje 
förpliktad part och uppgifter om den årliga 
energispartrenden i kvotpliktsystemet. I 
syfte att publicera och verifiera de 
uppnådda energibesparingarna ska 
medlemsstaterna kräva att de förpliktade 
parterna åtminstone skickar in följande 
uppgifter:

6. Medlemsstaterna ska publicera de 
energieffektivitetsvinster som uppnåtts av 
varje förpliktad part och uppgifter om den 
årliga energivinsttrenden i 
kvotpliktsystemet. I syfte att publicera och 
verifiera de uppnådda 
energieffektivitetsvinsterna ska 
medlemsstaterna kräva att de förpliktade 
parterna åtminstone skickar in följande 
uppgifter:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska publicera de 
energibesparingar som uppnåtts av varje 
förpliktad part och uppgifter om den årliga 
energispartrenden i kvotpliktsystemet. I 
syfte att publicera och verifiera de 
uppnådda energibesparingarna ska 
medlemsstaterna kräva att de förpliktade 
parterna åtminstone skickar in följande 

6. Medlemsstaterna ska en gång per år 
publicera resultaten av de 
energibesparingar som uppnåtts av varje 
förpliktad part, kostnaderna för dessa och 
uppgifter om den årliga energispartrenden i 
kvotpliktsystemet. I syfte att publicera och 
verifiera de uppnådda energibesparingarna 
ska medlemsstaterna kräva att de 
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uppgifter: förpliktade parterna åtminstone skickar in 
följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Att resultaten av de energibesparingar som uppnåtts och kostnaderna offentliggörs en gång 
per år gör att allmänheten och myndigheten kan övervaka och följa utvecklingen och även att 
marknaden kommer att utvecklas mot lägre kostnader och ökad kostnadseffektivitet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De uppnådda energibesparingarna. utgår

Or. en

Ändringsförslag 760
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De uppnådda energibesparingarna. a) De uppnådda 
energieffektivitetsvinsterna.

Or. en

Ändringsförslag 761
Giles Chichester
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samlad statistik över slutförbrukarna 
(som identifierar väsentliga förändringar 
i tidigare skickad information).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 762
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samlad statistik över slutförbrukarna 
(som identifierar väsentliga förändringar 
i tidigare skickad information).

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samlad statistik över slutförbrukarna 
(som identifierar väsentliga förändringar 
i tidigare skickad information).

utgår

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Aktuell information om 
slutförbrukarnas förbrukning, inklusive 
där så är tillämpligt, förbrukningsprofil, 
kundsegmentering och kundernas 
geografiska placering, samtidigt som 
integriteten och konfidentialiteten i privat 
eller kommersiellt känslig information 
upprätthålls, i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 765
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Aktuell information om 
slutförbrukarnas förbrukning, inklusive 
där så är tillämpligt, förbrukningsprofil, 
kundsegmentering och kundernas 
geografiska placering, samtidigt som 
integriteten och konfidentialiteten i privat 
eller kommersiellt känslig information 
upprätthålls, i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 766
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Aktuell information om 
slutförbrukarnas förbrukning, inklusive 
där så är tillämpligt, förbrukningsprofil, 
kundsegmentering och kundernas 
geografiska placering, samtidigt som 
integriteten och konfidentialiteten i privat 
eller kommersiellt känslig information 
upprätthålls, i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Aktuell information om slutförbrukarnas 
förbrukning, inklusive där så är tillämpligt, 
förbrukningsprofil, kundsegmentering och 
kundernas geografiska placering, samtidigt 
som integriteten och konfidentialiteten i 
privat eller kommersiellt känslig 
information upprätthålls, i enlighet med 
gällande EU-lagstiftning.

c) Aktuell information om 
slutförbrukarnas, både den offentliga och 
den privata sektorns, förbrukning, 
inklusive där så är tillämpligt, 
förbrukningsprofil, kundsegmentering, 
enligt de kategorier som anges i 
samarbetsprogrammen mellan 
kommissionen och de lokala 
myndigheterna, och kundernas geografiska 
placering, samtidigt som integriteten och 
konfidentialiteten i privat eller 
kommersiellt känslig information 
upprätthålls, i enlighet med gällande 
EU-lagstiftning.

Or. es
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Ändringsförslag 768
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) de kostnader som förs över på 
kunderna, samtidigt som integriteten och 
konfidentialiteten när det gäller privata 
eller kommersiellt känsliga uppgifter 
bevaras i enlighet med tillämplig 
unionslagstiftning.

Or. en

Motivering

En sträng övervakning av de kostnader som förs över på kunderna är mycket viktigt eftersom 
alla eller de flesta kostnader för kvotpliktsystemen för energieffektivitet troligtvis kommer att 
föras över på konsumenterna, inklusive hushållen. 

Ändringsförslag 769
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska med hjälp av alla uppgifter i 
artikel 6.6 offentliggöra årsrapporter om 
huruvida kvotpliktssystemen för 
energieffektivitet uppfyller målen till 
lägsta möjliga kostnader för 
konsumenterna. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska också 
regelbundet för att säkerställa största 
möjliga kostnadseffektivitet beställa 
oberoende granskningar av hur 
kvotpliktssystemet påverkar 
energiräkningar och bränslefattigdom 
och av energibesparingarna till följd av 
systemet. Medlemsstaterna ska ta denna 
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påverkan i beaktande genom 
anpassningar av systemet.

Or. en

Ändringsförslag 770
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av energitjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av energitjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning, 
framför allt genom att mellan 
energidistributörer och/eller leverantörer 
och installatörer av energitjänster införa 
tydligt utformade partnerskap som 
medger öppenhet och insyn för att 
optimera slutförbrukarens energisparmål.

Or. fr

Ändringsförslag 771
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 

7. Utan att det påverkar tillämplig 
konkurrenslagstiftning ska
medlemsstaterna se till att 
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och leveransen av energitjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av energitjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

Or. de

Motivering

Det måste uteslutas att konflikter med EU:s konkurrenslagstiftning ska kunna uppstå.

Ändringsförslag 772
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av energitjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av energitjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energibesparingen, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

Or. en

Ändringsförslag 773
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska göra detta
a) genom att respektera det strikta 
oberoende som råder mellan 
energidistributören och leverantören av 
energitjänster, 
b) genom att inrätta tydliga, insynsvänliga 
och öppna partnerskap mellan 
energidistributörer och leverantörer av 
energitjänster i syfte att optimera 
kvotplikten för energibesparing gentemot 
slutförbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 774
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att 
energieffektivitetsmålen uppfylls och 
garantera incitament för större effektivitet 
i privata bostäder genom s.k. miljölån, 
dvs. tillgång till tioåriga lån med 
nollprocentig ränta på upp till 
30 000 euro för alla som kan styrka att de 
har gjort åtminstone två av följande 
insatser: förbättrat energieffektiviteten för 
tak, golv ytterväggar, fönster, ytterdörrar 
eller solavskärmning, bytt ut apparater 
och system för uppvärmning eller 
produktion av hushållsvarmvatten, 
installerat apparater och system för 
uppvärmning och elproduktion som 
använder förnybara eller jämförbara 
källor, installerat apparater och system 
för produktion av hushållsvarmvatten 
som använder förnybara eller jämförbara 
källor.
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Or. it

Ändringsförslag 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska bidra, bland 
annat med adekvat finansiering av 
utbildningsprogram, för att se till att 
rätten till information och samråd 
uttryckligen utvidgas till att omfatta 
energieffektivitet.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 776
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer
mindre än 75 GWh energi per år, har 
färre än tio anställda eller vars årliga 
omsättning eller årliga balansomslutning 

utgår
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inte överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi 
som produceras för egen användning ska 
inte medräknas för dessa tröskelvärden.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 777
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer 
mindre än 75 GWh energi per år, har 
färre än tio anställda eller vars årliga 
omsättning eller årliga balansomslutning 
inte överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi 
som produceras för egen användning ska 
inte medräknas för dessa tröskelvärden.

utgår

Or. en

Motivering

Genom att införa ett mål för de förpliktigade energiföretagen, oavsett deras storlek, undviker 
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man en situation där vissa konsumenter inte bidrar till att minska energiförbrukningen. 
Företag som inte vill ansvara för att genomföra kvotplikterna för energibesparingar bör ha 
möjlighet att lägga ut uppgiften på entreprenad eller att ingå i ett energibesparingscentrum.

Ändringsförslag 778
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi 
som produceras för egen användning ska 
inte medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna ska undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 220 GWh energi per år eller har färre än 
15 000 kunder. Om tröskelvärdet för såld 
energi eller antalet kunder överskrids 
under en period på två år ska det berörda 
företaget behandlas som en förpliktigad 
part det följande, tredje året. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden. Energi 
som produceras för egen användning 
samt försäljning och leverans inom 
industriella nät och slutanvändning av 
återvunna energiprodukter ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

Or. en

Motivering

Mängden såld energi per kund och företagens storlek varierar från medlemsstat till 
medlemsstat. Små energidistributörer och små företag som säljer energi i detaljistledet ska 
undantas så att de slipper administrativa bördor. Antalet kunder är ett bättre mått på det 
faktiska deltagandet i energimarknaden än storleken på den årliga omsättningen och ska tas 
med som ett tröskelvärde. Dessutom ska företag som ligger nära tröskelvärdet övervakas 
under en period på två år.

Ändringsförslag 779
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi 
som produceras för egen användning ska 
inte medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än tio 
anställda eller vars årliga omsättning eller 
årliga balansomslutning inte överstiger 
2 000 000 EUR, från tillämpningen av 
skyldigheten att tillhandahålla 
energitjänster, under förutsättning att 
detta inte leder till snedvridning av 
konkurrensen och alternativa 
energibesparingsåtgärder genomförs. 
Energi som produceras för egen 
användning ska inte omfattas av detta 
direktiv. Det gäller även sektorer som 
redan omfattas av direktivet om handel 
med utsläppsrätter.

Or. de

Motivering

EU:s mål är mycket ambitiösa. Därför bör inga generella undantag tillåtas. Alla 
energiföretag måste bidra till att öka energiproduktiviteten eller energibesparingarna. Det 
går dock att tänka sig andra åtgärder än dem som kommissionen föreslagit. Även här 
efterfrågas större flexibilitet.

Ändringsförslag 780
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
mängder energi än ett tröskelvärde som 
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tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi 
som produceras för egen användning ska 
inte medräknas för dessa tröskelvärden.

fastställts av medlemsstaterna. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

Or. fr

Motivering

Tröskelvärdena för energiförsäljning kan inte tillämpas lika på olika energiproducenter. 
Dessutom är det medlemsstaterna som bör fastställa vilka som ska vara förpliktade parter 
och således också, i förekommande fall, fastställa tröskelvärdena för undantag.

Ändringsförslag 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer 
mindre än 75 GWh energi per år, har 
färre än tio anställda eller vars årliga 
omsättning eller årliga balansomslutning 
inte överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi 
som produceras för egen användning ska 
inte medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet i enlighet med 
de specifika omständigheter som råder på 
deras nationella energimarknader.

Or. en

Ändringsförslag 782
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller färre än 500 kunder, 
eller vars årliga omsättning eller årliga 
balansomslutning inte överstiger 
2 000 000 EUR, från tillämpningen av 
denna artikel. Energi som produceras för 
egen användning och återvunna 
energiprodukter ska inte medräknas för 
dessa tröskelvärden.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att undanta små energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet vilka endast har ett litet antal slutförbrukare. Återvinning av 
energi bör främjas och inte motverkas genom införande av strikta skyldigheter. 

Ändringsförslag 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än tio 
anställda eller vars årliga omsättning eller 
årliga balansomslutning inte överstiger 
2 000 000 EUR, från tillämpningen av 
denna artikel om motsvarande åtgärder 
införs. Energi som produceras för egen 
användning ska inte medräknas för dessa 
tröskelvärden.
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Or. en

Motivering

Systemet måste inrättas på ett sådant sätt att marknadsaktörer inte behandlas olika och 
konkurrensen inte snedvrids.

Ändringsförslag 784
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än tio 
anställda eller vars årliga omsättning eller 
årliga balansomslutning inte överstiger 
2 000 000 EUR, från tillämpningen av 
denna artikel om motsvarande åtgärder 
införs. Energi som produceras för egen 
användning ska inte medräknas för dessa 
tröskelvärden.

Or. en

Motivering

Systemet måste inrättas på ett sådant sätt att marknadsaktörer inte behandlas olika och 
konkurrensen inte snedvrids.

Ändringsförslag 785
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
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säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 130 GWh energi per år eller har färre än 
tio anställda, eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

Or. de

Motivering

En energiförbrukning på 75 GWh är för lågt. 130 GWh är ett gränsvärde som utesluter 
mindre företag.

Ändringsförslag 786
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna kan undanta de 
energikällor som inte står för mer än 
5 procent av den totala årliga 
förbrukningen av primärenergi för varje 
användningskategori från tillämpningen 
av denna artikel.

Or. it

Motivering

Förutom småföretag bör medlemsstaterna också kunna undanta alla energikällor som inte 
står för mer än 5 procent av den totala årliga förbrukningen av primärenergi för varje 
användningskategori från energisparkraven enligt artikel 6 i förslaget till direktiv, så att 
energieffektivitetskravet inte används för att få bort vissa energiprodukter från marknaden, 
vilket skulle strida mot principen om diversifiering av energikällor.

Ändringsförslag 787
Marita Ulvskog
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med 
de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

utgår

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder 
de planerar att anta, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa hur de kommer att 
uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 788
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med 

utgår
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de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.
Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder 
de planerar att anta, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa hur de kommer att 
uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Or. en

Motivering

Det är redan möjligt att införa system i enlighet med energitjänstdirektivet, men detta har inte 
gett några framsteg i uppnåendet av effektivitetsmålet 20 %. Det finns därför ingen anledning 
att anta att uppnåendet av 20-procentsmålet kommer att främjas av att denna möjlighet införs 
i direktivet. Energiföretagen har därför getts en stor roll i det nya direktivet. Om artikel 9 
behålls är det viktigt att medlemsstaterna inte ska kunna tillgodoräkna sig resultaten av 
befintliga initiativ.

Ändringsförslag 789
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med 
de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

utgår
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Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder 
de planerar att anta, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa hur de kommer att 
uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Or. de

Motivering

Energieffektivitetsökningen bör ske på lokal nivå och inte genom handel med certifikat.

Ändringsförslag 790
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med 
de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

utgår

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder 
de planerar att anta, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa hur de kommer att 
uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
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neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta alternativ finns redan i det befintliga energitjänstedirektivet, men det har inte gett 
resultat eller säkerställt framsteg i uppnåendet av energieffektivitetsmålet på 20 %. Därför 
finns det ingen anledning att anta att minskningsmålet på 20 % kommer att främjas av att ett 
alternativ av denna typ införs i direktivet. Om artikel 9 behålls är det viktigt att 
medlemsstaterna inte ska kunna tillgodoräkna sig resultaten av befintliga initiativ. 
Medlemsstaterna bör därför dokumentera att initiativen leder till nya, extra 
energibesparingar med en effekt som motsvarar minst 1,5 %.

Ändringsförslag 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra, lika 
ambitiösa och extra åtgärder för att uppnå 
ytterligare energibesparingar hos 
slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara strikt likvärdiga 
med de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1 och ska vara föremål för 
oberoende mätningar, kontroller och 
verifiering. Tidiga åtgärder får inte 
medräknas i dessa åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 792
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå 
energieffektivitetsvinster hos 
slutförbrukarna. De årliga 
energieffektivitetsvinster som uppnås 
genom sådana åtgärder ska vara likvärdiga 
med de energieffektivitetsvinster som 
krävs enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 793
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med 
de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar. 
De årliga energibesparingar som uppnås 
genom sådana åtgärder ska medräknas i 
slutmålet för 2020.

Or. en

Motivering

Med tanke på medlemsstaternas olika utgångslägen och utmaningar bör de ges utrymme att 
utveckla den mest lämpliga blandningen av åtgärder som passar för de lokala förhållandena.
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Ändringsförslag 794
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 795
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta en 
begränsad mängd andra åtgärder för att 
uppnå energibesparingar hos 
slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 796
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå motsvarande 
energibesparingar hos slutförbrukarna. De 
årliga energibesparingar som uppnås 
genom sådana åtgärder ska vara likvärdiga 
med de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

1. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta alternativa 
eller kompletterande åtgärder för att inleda 
energieffektivitetsåtgärder hos 
slutförbrukarna. Den årliga 
energibesparingspotential av de 
energieffektivitetsåtgärder som uppnås 
genom sådana åtgärder ska vara likvärdig 
med de energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska i samband med den nationella 
energieffektivitetsplan som avses i 
artikel 19.2 i detta direktiv anmäla till 
kommissionen vilka alternativa eller 
kompletterande åtgärder de planerar att 
anta, inklusive bestämmelser om påföljder 
enligt artikel 9, och visa hur de kommer att 
uppnå energieffektivitetsåtgärder med den 
erforderliga verifierade 
energibesparingspotentialen.

Or. en

Ändringsförslag 799
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten i 
fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast två år efter det att detta direktiv 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning anmäla till kommissionen 
vilka alternativa åtgärder de planerar att 
anta och visa hur de kommer att uppnå de 
erforderliga energibesparingarna. 
Kommissionen får föreslå ändringar inom
tre månader efter anmälan. I sådana fall ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till dessa 
rekommendationer eller ändringar.

Or. de
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Motivering

Medlemsstaterna behöver mer tid och handlingsutrymme för att kunna vidta ytterligare 
åtgärder. Dessutom bör man hellre använda incitament än påföljder.

Ändringsförslag 800
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
föreslå ändringar inom tre månader efter 
anmälan, och medlemsstaterna ska ta 
hänsyn till kommissionens förslag när de 
antar altarnativa åtgärder.

Or. ro

Ändringsförslag 801
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
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energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

energibesparingarna. Kommissionen får 
föreslå ändringar inom tre månader efter 
anmälan. Kommissionen måste komma 
överrens med medlemsstaterna om dessa 
ändringar.

Or. de

Motivering

Med detta direktiv ska målet om en energieffektivitetsökning med 20 % som fastställdes i 
samband med stats- och regeringschefernas möte i mars 2007 uppnås. Medlemsstaterna 
måste ges mer handlingsutrymme i fråga om vilka åtgärder de ska vidta för att uppnå 
målsättningarna. Kommissionen får därför inte schablonmässigt förkasta alternativa 
åtgärder.

Ändringsförslag 802
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
föreslå ändringar inom tre månader efter 
anmälan. Medlemsstaterna ska ta hänsyn 
till dessa förslag och ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 803
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå den erforderliga 
energieffektiviteten. Kommissionen får
föreslå ändringar inom tre månader efter 
anmälan. Medlemsstaterna ska ta hänsyn 
till dessa förslag och ändringar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
föreslå ändringar inom tre månader efter 
anmälan. Medlemsstaterna ska ta hänsyn 
till dessa förslag och ändringar.
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eller ändrade förslaget till åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast två år efter dagen för 
antagandet av detta direktiv anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna.

Or. fi

Motivering

Medlemsländerna måste få tillräckligt med tid för att hinna utforma de alternativa 
åtgärderna.

Ändringsförslag 806
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 

Medlemsstater ska beskriva vilka 
alternativa åtgärder de planerar att anta, 
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kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

inklusive bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa specifikt för varje 
åtgärd hur de kommer att uppnå de 
erforderliga energibesparingarna.

Or. en

Ändringsförslag 807
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen 
föreslå ändringar inom tre månader efter 
anmälan. Medlemsstaterna ska ta hänsyn 
till dessa förslag och ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête



PE475.954v01-00 34/101 AM\883622SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna.

Or. fr

Motivering

Av subsidiaritetsprincipen följer att medlemsstaterna måste få vidta alternativa åtgärder med 
motsvarande insatser från deras sida, utan att kommissionen ska kunna motsätta sig det.

Ändringsförslag 809
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten 
i fråga inte tillämpa de alternativa 

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna.
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åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 810
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder får bland annat omfatta, 
men är inte begränsade till följande: 
a) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2009/29/EG, enskilda 
energieffektivitetsmål per kund på 
grundval av resultaten från 
energibesiktningarna. 
b) Inrättande, stöd och främjande av 
energitjänsteföretag, och, om 
medlemsstaterna beslutar att göra detta, 
fastställande av mål för 
energitjänsteföretagen.
c) Åtgärder för att förbättra 
laststyrningshanteringen.
d) Förbättringar av energieffektiviteten i 
byggnader, inklusive offentliga 
byggnader.
e) Kampanjer för att ändra 
konsumentbeteendet, i syfte att 
uppmuntra en mer effektiv 
energianvändning. 
f) Energitariffstrukturer som gynnar 
energieffektivitet. 
g) Frivilliga avtal mellan konsumenter, 
energitjänsteföretag, finans- och 
försäkringsinstitut, och/eller lokala 
institutioner, för att sätta fart på 
samarbetet om energieffektivitetsprogram 
och stimulera marknaden för 
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energitjänster till följd av ett gemensamt 
frivilligt engagemang från samtliga 
aktörer. 

Or. en

Ändringsförslag 811
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att dessa 
åtgärder övervakas minst två gånger 
per år och, enlighet med de 
rapporteringskrav som fastställs i 
artikel 19 i detta direktiv, ange för 
kommissionen hur dessa åtgärder är 
tänkta att uppnå energibesparingar som 
motsvarar det mål som fastställs i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 812
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om övervakningarna två gånger per år 
visar på att de alternativa åtgärderna i 
enlighet med denna artikel i hög grad inte 
åstadkommit de energibesparingar som 
krävs får kommissionen föreslå nya 
åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå besparingarna, inklusive, vid 
behov, ett kvotpliktsystem för 
energieffektivitet såsom beskrivs i 
punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 813
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 
harmoniserad metod i enlighet med de 
minimikrav som anges i bilaga Vb för en 
beräkningsmodell i syfte att mäta, 
övervaka och verifiera energibesparingar 
som i första hand uppnåtts genom 
åtgärder och program för förbättring av 
energieffektiviteten i alla 
slutanvändarsektorer som anges i denna 
artikel. Den nya harmoniserade 
”bottom-up”-beräkningsmodellen ska 
först börja användas från och med den 
1 januari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 

utgår
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medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

EU-omfattande vita certifikat leder till att energibesparingarna koncentreras i ett antal 
medlemsstater, och nyttan av ekonomiska och sociala fördelar av förbättrad energieffektivitet 
fördelas därmed inte jämlikt inom unionen.  

Ändringsförslag 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. fi

Motivering

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

Ändringsförslag 816
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 817
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 818
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 820
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 821
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionen skulle genom denna punkt ges möjligheten att införa ett EU-omfattande system 
för handel med energieffektivitetscertifikat mellan medlemsstaterna. Detta är dock inte en 
teknisk detalj som kommissionen kan reglera inom ramen för en delegerad akt, utan ett sådant 
beslut måste fattas av Europaparlamentet och rådet genom ett ordinarie 
lagstiftningsförfarande. 
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Ändringsförslag 822
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella stödsystem för energieffektivitet. 
Ett sådant system ska möjliggöra för de 
förpliktade parterna att medräkna 
uppnådda och certifierade 
energieffektivitetsåtgärder i en viss 
medlemsstat i sina skyldigheter i en annan 
medlemsstat.
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Or. en

Ändringsförslag 824
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda frivilliga 
avtal mellan konsumenter, 
energitjänsteföretag och lokala 
institutioner för att få fart på samarbetet 
om energieffektivitetsprogram och 
stimulera marknaden för energitjänster 
till följd av ett gemensamt frivilligt 
engagemang från samtliga aktörer.

Or. en

Motivering

Utöver kvotpliktssystem har framgångsrika alternativa eller kompletterande instrument 
införts eller är på väg att utvecklas och dessa bör också erkännas.

Ändringsförslag 825
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Medlemsstaterna ska uppmuntra till 
spridning av frivilliga avtal mellan 
konsumenter, energitjänsteföretag, 
finansierings- och försäkringsorgan och 
lokala institutioner, för att få fart på 
samarbetet om energieffektivitetsprogram 
och stimulera marknaden för 
energitjänster till följd av ett gemensamt 
frivilligt engagemang från samtliga 
aktörer. 
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 826
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Kommissionen ska verka för att 
befogenheterna för de europeiska 
arbetsmarknadsparternas organ 
(europeiska företagsråd, sektorsspecifika 
kommittéer för dialog mellan 
arbetsmarknadens parter, europeiska 
företagsråd för sysselsättning och 
kompetens) utvidgas till att omfatta 
energieffektivitet, bland annat genom att 
ta med ett kapitel om energieffektivitet i 
programmen för utbildning för 
arbetsmarknadens parter och genom att 
ge tillräckliga resurser till dessa program. 

Or. en

Motivering

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, 
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financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Ändringsförslag 827
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. När medlemsstaterna vill uppmuntra 
energiföretag att uppnå 
energieffektivitetsmålen enligt artikel 1.2 
bör de uppmanas att inbegripa hela 
värdekedjan, från energiproduktion och 
energidistribution till energiförbrukning.

Or. de

Ändringsförslag 828
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Medlemsstaterna ska skapa en 
lagstiftningsram och finanspolitisk ram 
som ska uppmuntra genomförandet av 
energieffektiva initiativ och program. 

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 829
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, för alla slutförbrukare. 
Besiktningarna får utföras av interna 
experter, förutsatt att dessa är 
kvalificerade eller ackrediterade, att de 
inte är direkt delaktiga i den verksamhet 
de besiktar och att medlemsstaten har 
infört ett system för att säkerställa och 
kontrollera deras kvalitet samt vid behov 
vidta påföljder. Medlemsstaterna ska 
stödja program för utbildning av 
energibesiktare. 

Or. fr

Motivering

Som det anges i skäl 20 i förslaget till direktiv måste stora företag som utvecklat verklig 
kompetens inom området energibesiktningar få utföra dessa besiktningar med 
interna experter som är kvalificerade, ackrediterade och inte direkt delaktiga i den 
verksamhet de besiktar.

Ändringsförslag 830
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
för alla slutförbrukare till besiktningar av 
investeringsgraden för att bedöma och 
säkerställa energiprestandan i 
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slutförbrukare. industrianläggningar, industriprocesser 
och byggnader. Dessa besiktningar ska 
anpassas ekonomiskt och tekniskt till 
varje industrianläggning eller 
industribyggnad, utifrån hur komplex den 
besiktigade anläggningen, processen eller 
byggnaden är, och utföras på 
ett oberoende sätt av kvalificerade eller 
ackrediterade experter, inklusive interna 
experter.

Or. en

Motivering

Detta kommer att säkerställa att energibesiktningarna håller tillräckligt hög kvalitet och är 
anpassade efter det besiktigade företagets eller byggnadens ekonomiska behov och 
möjligheter. Samtidigt kommer det att säkerställas att energibesiktningarna är 
kostnadseffektiva och står i proportion till energieffektivitetsmålen.

Ändringsförslag 831
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
för alla slutförbrukare till besiktningar av 
investeringsgraden för att bedöma och 
säkerställa energiprestandan hos 
industrianläggningar, industriprocesser 
och byggnader. Dessa besiktningar 
kommer att anpassas ekonomiskt och 
tekniskt till varje industrianläggning eller 
industribyggnad, utifrån hur komplex den 
besiktigade anläggningen, processen eller 
byggnaden är, och utföras på ett 
oberoende sätt av kvalificerade eller 
ackrediterade experter.

Or. en
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Ändringsförslag 832
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till objektiva energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare. Ingen marknadsaktör bör 
utestängas från att tillhandahålla 
energitjänster. Väl utvecklade 
utbildnings- och fortbildningsmetoder bör 
behållas.

Or. de

Motivering

Marknaden för energitjänster bör vara öppen för alla marknadsaktörer, dvs. även för 
anställda vid lokala energiföretag.

Ändringsförslag 833
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare. Energibesiktningarna får 
utföras av interna experter, förutsatt att 
dessa är kvalificerade eller ackrediterade 
och att de inte är direkt delaktiga i den 
verksamhet de besiktigar. 

Or. de
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Motivering

Ofta finns det redan intern expertis som kan tas till vara.

Ändringsförslag 834
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till objektiva och oberoende 
energibesiktningar, som utförs av 
kvalificerade eller ackrediterade experter, 
till ett rimligt pris för alla slutförbrukare.
Yrkesinriktade kurser behöver tas fram i 
de olika medlemsstaterna för att utbilda 
sådana experter.

Or. it

Ändringsförslag 835
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Om det inte redan finns rättsliga 
förpliktelser för företagen om att 
rapportera och besiktiga utsläpp ska 
medlemsstaterna främja tillgången till 
kostnadseffektiva och oberoende 
energibesiktningar, som utförs av 
kvalificerade eller ackrediterade experter, 
för alla slutförbrukare.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av certifierade experter, för alla 
slutförbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 837
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende högkvalitativa och
kostnadseffektiva energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade och/eller
ackrediterade experter, till ett rimligt pris, 
för alla kunder, i enlighet med 
bilaga XVa.

Or. en

Motivering

Begreppet ”kvalificerade” är för vagt och skulle kunna bli föremål för alltför många 
tolkningar. Ackrediterade experter kan garantera kvalitet genom de adekvata kriterier som 
ställs som krav för deras ackreditering, vilka måste fastställas i en bilaga till direktivet, med 
bilagan till direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor som förebild. 

Ändringsförslag 838
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till objektiva och kostnadseffektiva
energibesiktningar, som utförs av 
kvalificerade eller ackrediterade experter, 
till ett rimligt pris för alla slutförbrukare.

Or. en

Motivering

Begreppet ”objektiva” är otvetydigt, medan ”oberoende” skulle kunna tolkas på olika sätt av 
medlemsstaterna. Marknaden för energitjänster bör vara öppen för alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag 839
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till verkningsfulla, kostnadseffektiva och
oberoende energibesiktningar, som utförs 
av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

Or. ro

Ändringsförslag 840
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
och tillträdet till oberoende 
energibesiktningar, som utförs av 
kvalificerade eller ackrediterade experter, 
till ett rimligt pris för alla slutförbrukare.

Or. ro

Ändringsförslag 841
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till objektiva energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

Or. de

Ändringsförslag 842
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till objektiva energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter inom företagen, till ett rimligt pris 
för alla slutförbrukare.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av certifierade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 844
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i syfte att garantera 
att energibesiktningarna och 
energiförvaltningssystemen kan 
identifiera, leverera och på lång sikt 
trygga tillgängliga energibesparingar för 
förpliktigade eller relevanta företag och 
hushåll i enlighet med denna artikel, se 
till att dessa besiktningar och system 
inbegriper och följer de minimikriterier 
som fastställs i bilaga Va. 

Or. en

Ändringsförslag 845
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energibesiktningarna får genomföras av 
interna experter, förutsatt att dessa är 
kvalificerade och ackrediterade och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 846
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns 
utbildningsprogram som ger behörighet 
som energibesiktningsman.

Or. en

Ändringsförslag 847
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar. Sådana program ska 
omfatta incitament- och 
finansieringssystem för att säkerställa att 
mycket kostnadseffektiva 
rekommendationer från 
energibesiktningarna genomförs i 
enlighet med tillämpliga regler för statligt 
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stöd.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag behöver stöd för att täcka kostnaderna för genomförandet av de 
rekommendationer som föreslås inom ramen för energibesiktningen, vilket är ett centralt 
inslag i en effektiv och ändamålsenlig politik för energibesparingar som bygger på 
energibesiktningar.

Ändringsförslag 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar. Medlemsstaterna får 
särskilt införa incitament och finansiellt 
stöd såsom skattelättnader och bidrag, för 
att se till att kostnadseffektiva 
rekommendationer från 
energibesiktningarna genomförs inom en 
rimlig tidsram.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar. Dessa 
energibesiktningar ska kartlägga och 
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kvantifiera kostnadseffektiva 
besparingsmöjligheter på kort, medellång 
och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 850
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar. Kommissionen ska 
hjälpa medlemsstaterna genom att stödja 
utbyte av bästa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar och som främjar att 
avtal om energiprestanda ingås.

Or. en

Ändringsförslag 852
Teresa Riera Madurell
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta program som 
uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar och att därefter 
genomföra resultaten av dessa 
besiktningar.

Or. en

Ändringsförslag 853
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta program
som uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Medlemsstaterna ska utarbeta 
finansieringsprogram och skattelättnader
som uppmuntrar hushåll och små och 
medelstora företag att genomföra 
energibesiktningar.

Or. ro

Ändringsförslag 854
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska skapa incitament 
och inrätta finansiella system, för att se 
till att små och medelstora företag och 
hushåll helt eller delvis kan täcka 
kostnaderna för en energibesiktning och 
kan genomföra mycket kostnadseffektiva 
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rekommendationer från 
energibesiktningen, om de föreslagna 
åtgärderna vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 855
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att tillräckligt 
många kvalificerade och/eller 
ackrediterade experter finns tillgängliga.

Or. ro

Ändringsförslag 856
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmärksamma små 
och medelstora företag på konkreta 
exempel på hur energiförvaltningssystem 
skulle kunna underlätta för deras företag.

Medlemsstaterna ska uppmärksamma små 
och medelstora företag på konkreta 
exempel på hur energiförvaltningssystem 
skulle kunna underlätta för deras företag. 
Medlemsstaterna ska därvid samarbeta 
med representativa organisationer för de 
små företagen.

Or. fr

Motivering

Det behövs ofrånkomligen ett individuellt utformat stöd med hjälp av strukturerade åtgärder 
från representativa organisationer för de små företagen för att det ska gå lättare att tillämpa 
energieffektivitetspolitiken i små företag och mikroföretag.
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Ändringsförslag 857
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av investeringar eller 
investeringsplaner till följd av resultaten 
från energibesiktningar inom ramen för 
frivilliga avtal ska ges tillfälliga 
incitament eller särskild 
skattebehandling, vilket även ska 
innebära skattelättnader som stöder 
sysselsättningspolitiken. 

Or. en

Motivering

Alla investeringar i effektivitet bör stödjas så att de parter som deltar kan engagera sig fullt 
ut i de projekt som de är intresserade av. Finansiella incitament och gynnsam 
skattebehandling bör prioriteras så att de parter som deltar kan lita på att de 
effektivitetsinvesteringar som de involverar sig i är genomförbara och lönsamma.

Ändringsförslag 858
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa 
ekonomiska eller skattemässiga 
incitament för att små och medelstora 
företags kostnader för energibesiktningar 
ska täckas helt eller delvis, och ska även 
fastställa incitament för de städer som har 
anslutit sig till ”borgmästaravtalet” 
(Covenant of Mayors) att vidta åtgärderna 
i handlingsplanen för hållbar energi för 
att förbättra energieffektiviteten.
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Or. it

Ändringsförslag 859
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket att 
genomgå en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

Medlemsstaterna kan, för att uppnå 
denna målsättning, fastställa incitament 
för genomförande av regelbundna 
energibesiktningar t.ex. genom att låta 
energibesiktningar och/eller 
energiförvaltningssystem bli föremål för 
avtal med företag eller 
företagssammanslutningar i enlighet med 
artikel 17.1 b i direktiv 2003/96/EG. 
Energibesiktningarna får genomföras av 
interna experter, förutsatt att dessa är 
kvalificerade eller ackrediterade, att de 
inte är direkt delaktiga i den verksamhet 
de besiktigar och att medlemsstaten har 
infört ett system för att säkerställa och 
kontrollera deras kvalitet och vid behov 
tillämpa påföljder.

Or. de

Motivering

Frivilliga avtal med företag och företagssammanslutningar samt nationella incitamentsystem 
har – i kombination med en sträng övervakning – i ett flertal medlemsstater visat sig vara ett 
ytterst effektivt instrument för att nå klimat- och miljömål och öka energieffektiviteten. 
Eftersom reglerna för energibesiktningar beskrivs i artikel 7, bör de utformas med en direkt 
referens till skäl 20. 
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Ändringsförslag 860
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket att 
genomgå en energibesiktning av 
kvalificerade eller ackrediterade experter 
och att upprepa denna minst vart femte år.

Or. de

Motivering

Om de viktigaste rekommendationerna redan har genomförts efter tre år skulle det kunna 
vara värt att genomföra ytterligare en besiktning redan efter kort tid. Här behövs flexibilitet.

Ändringsförslag 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
två år efter direktivets ikraftträdande och 
vart femte år efter den föregående 
energibesiktningen. Medlemsstaterna ska 
tillåta de företag som genomfört de 
rekommendationer de fått vid sin senaste 
energibesiktning att låta det gå tio år tills 
de energibesiktas på nytt.

Or. fr
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Motivering

Medlemsstaterna ska se till att företag som inte ingår i punkt 1 andra stycket omfattas av 
en oberoende och kostnadseffektiv energibesiktning av en kvalificerad eller ackrediterad 
expert senast två år efter direktivets ikraftträdande och vart femte år efter den föregående 
energibesiktningen. Medlemsstaterna ska tillåta de företag som genomfört de 
rekommendationer de fått vid sin senaste energibesiktning att låta det gå tio år tills de 
energibesiktas på nytt.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
30 juni 2015 och vart tredje år efter den 
föregående energibesiktningen.
Besiktningarna får utföras av interna 
experter, förutsatt att dessa är 
kvalificerade eller ackrediterade, att de 
inte är direkt delaktiga i den verksamhet 
de besiktigar och att medlemsstaten har 
infört ett system för att säkerställa och 
kontrollera deras kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 863
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en objektiv och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert, som 
även kan vara en intern expert, senast den 
30 juni 2014 och vart femte år efter den 
föregående energibesiktningen.

Ingen marknadsaktör bör utestängas från 
att erbjuda energitjänster.
Medlemsstaterna ska se till att uppgifter 
från energibesiktningar behandlas 
konfidentiellt.

Or. en

Motivering

Begreppet ”objektiva” är otvetydigt, medan ”oberoende” skulle kunna tolkas på olika sätt av 
medlemsstaterna. Marknaden för energitjänster bör vara öppen för alla marknadsaktörer. 
Denna ändring klargör att besiktningar som utförs av interna experter såsom beskrivs i 
skäl 20, uppfyller kravet på objektivitet. Eftersom direktivet inte kommer att upphöra 2020 
bör ett mer långsiktigt perspektiv på energibesiktningarna antas.

Ändringsförslag 864
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket att 
regelbundet genomföra en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert, 
inbegripet en intern expert. 

Medlemsstaterna får i detta syfte låta 
energibesiktningar ingå i långsiktiga 
frivilliga energieffektivitetsarrangemang 
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som övervakas av den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Möjlighet att låta interna experter göra energibesiktningar bör medges, såsom tas upp i 
skäl 20. Företagens egna regelbundna besiktningsprogram bör accepteras exempelvis i 
samband med långsiktiga frivilliga avtal. 

Ändringsförslag 865
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket att 
regelbundet genomföra en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert. 

Medlemsstaterna får i detta syfte låta 
energibesiktningar ingå i frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter 
och ett utsett organ, vilka övervakas av 
den berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Energibesiktningar bör främjas på frivillig väg, vilket gör att medlemsstaterna kan behålla 
sin flexibilitet när de utformar nationella energieffektivitetsfrämjande system på grundval av 
frivilliga och långsiktiga avtal med det privata näringslivet/industrin. Sådana frivilliga avtal 
har visat sig vara ett mycket lyckat sätt att bidra till energieffektivitetsförbättringar och 
klimatskydd i ett antal medlemsstater.
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Ändringsförslag 866
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket att 
regelbundet genomföra en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert. 

Medlemsstaterna får i detta syfte låta 
energibesiktningar ingå i frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter 
och ett utsett organ, vilka övervakas av 
den berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 867
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende energibesiktning, 
som utförs av en kvalificerad eller 
ackrediterad expert till ett rimligt pris
senast den 30 juni 2014.

Or. ro

Ändringsförslag 868
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert, 
inbegripet en intern expert, senast den 
30 juni 2014 och vart sjunde år efter den 
föregående energibesiktningen om det inte 
sker en betydande förändring, helt eller 
delvis, i företagets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 869
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast
två år efter direktivets ikraftträdande och 
vart femte år efter den föregående 
energibesiktningen.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
två år efter direktivets ikraftträdande och 
minst vart femte år efter den föregående 
energibesiktningen.

Or. pl

Ändringsförslag 871
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
två år efter direktivets ikraftträdande och 
minst vart femte år efter den föregående 
energibesiktningen.

Or. en

Ändringsförslag 872
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
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kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad och/eller ackrediterad expert, 
såsom anges i bilaga XVa, senast den 
30 juni 2013 och vart tredje år efter den 
föregående energibesiktningen.

Or. en

Motivering

Begreppet ”kvalificerade” är för vagt och skulle kunna bli föremål för alltför många 
tolkningar. Kvalificerade och/eller ackrediterade experter kan garantera kvalitet genom de 
adekvata kriterier som ställs som krav för deras ackreditering, vilka måste fastställas i en 
bilaga till direktivet, med bilagan till direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor som förebild. Branschen måste delta i ännu högre 
utsträckning: slutdatumet 2014 för de första energibesiktningarna bör tidigareläggas.

Ändringsförslag 873
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart femte år efter 
den föregående energibesiktningen.

Or. en

Ändringsförslag 874
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
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som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2015 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

Or. en

Ändringsförslag 875
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en objektiv och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

Or. de

Ändringsförslag 876
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad och ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

Or. en
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Ändringsförslag 877
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i detta syfte låta 
energibesiktningar ingå i frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter 
och ett utsett organ, vilka övervakas av 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 878
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företagslokaler eller företagssäten som 
förbrukar mindre än 2 000 MWh per år 
får genomföra energibesiktningar på 
frivillig basis.

Or. en

Ändringsförslag 879
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2014 se till att delar ur andra 
besiktningssystem eller 
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hållbarhetsrapporter kan tas med i den 
förpliktigande energibesiktningen om de 
uppfyller kraven.

Or. de

Motivering

Energiförbrukningen måste övervakas och optimeras för att säkra energieffektivisering. En 
omfattande och hållbar strategi är därför högst relevant.

Ändringsförslag 880
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
företagen får stöd genom incitament så att 
de kan finansiera rekommendationerna 
från energibesiktningen.

Or. en

Motivering

Företagen behöver stöd för att täcka kostnaderna för energibesiktningarna och de följande 
instrumenten till följd av energibesiktningarna.

Ändringsförslag 881
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Energibesiktningen ska vara giltig i 
högst tio år.

Or. ro
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Ändringsförslag 882
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter 
och ett organ som utsetts och övervakas 
av den berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

utgår

Or. de

Motivering

Uppgifterna i artikel 7.3 behövs inte på grund av ändringarna till artikel 7.2.

Ändringsförslag 883
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter 
och ett organ som utsetts och övervakas 
av den berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

utgår

Or. en
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Motivering

Artikel 7.3 behövs inte efter de föreslagna ändringarna till artikel 7.2.

Ändringsförslag 884
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter 
och ett organ som utsetts och övervakas 
av den berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 7.3 behövs inte efter de föreslagna ändringarna till artikel 7.2.

Ändringsförslag 885
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2. Kravet på oberoende medger att 
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punkt 2. besiktningarna utförs av interna experter, 
förutsatt att dessa är kvalificerade eller 
ackrediterade, att de inte är direkt 
delaktiga i den verksamhet de besiktigar 
och att medlemsstaten har infört ett 
system för att säkerställa och kontrollera 
deras kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 886
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

3. Besiktningar utförda på ett objektivt sätt 
vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen kan utgöra en del av 
medlemsstatens incitamentsystem.

Or. de

Ändringsförslag 887
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 

3. Besiktningar utförda på ett objektivt sätt 
vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
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berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2. Ingen marknadsaktör bör 
utestängas från att erbjuda energitjänster.

Or. en

Motivering

Begreppet ”objektiv” är otvetydigt, medan ”oberoende” skulle kunna tolkas på olika sätt av 
medlemsstaterna. Marknaden för energitjänster bör vara öppen för alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2. Energibesiktningarna ska därför 
följa de allra senaste erkända 
internationella standarderna.

Or. en

Ändringsförslag 889
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt, i enlighet med specifika 
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energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

gemensamma harmoniserade europeiska 
standarder, vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 890
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt, på grundval av harmoniserade 
europeiska standarder, vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 891
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt, på grundval av harmoniserade 
europeiska standarder, vilka är en följd av 
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genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

Or. ro

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

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem som exempelvis 
uppfyller EN ISO 50001 eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 893
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
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mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten ska anses uppfylla 
kraven i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 894
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

3. Besiktningar utförda på ett objektivt sätt 
vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

Or. de

Ändringsförslag 895
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För energibesiktningar som utförs av 
interna experter ska de behöriga 
myndigheterna, eller de organ till vilka de 
behöriga myndigheterna har delegerat 
ansvaret för att genomföra det oberoende 
kontrollsystemet, årligen göra ett 
slumpmässigt urval av minst en statistiskt 
signifikant procentandel av alla de 
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energibesiktningar som avses i punkt 2 
och verifiera dessa besiktningar. 

Or. en

Ändringsförslag 896
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energibesiktningar kan vara fristående 
eller utgöra en del av en bredare 
miljörevision.

4. Energibesiktningar kan utföras av 
interna experter, förutsatt att dessa är 
kvalificerade eller ackrediterade.
Medlemsstaterna ska skapa de rätta 
ramvillkoren för att det ska finnas 
tillräckligt många ackrediterade och 
kvalificerade experter tillgängliga på 
marknaden.
Energibesiktningar kan vara fristående 
eller utgöra en del av en bredare 
miljörevision.

Or. en

Motivering

Möjligheten att låta interna experter göra energibesiktningar såsom tas upp i skäl 20 ingår i 
definitionen av de oberoende granskningar som föreskrivs i artikel 7.2 och bör därför 
införlivas i artikel 7. Det finns ingen anledning att tro det faktum att en intern expert 
involveras i besiktningsverksamheten måste leda till en intressekonflikt. Det ligger i 
företagens eget intresse att få tillförlitlig information om sin energiförbrukningsprofil. Det 
som är avgörande är att experterna är tillräckligt kvalificerade att utföra energibesiktningar. 

Ändringsförslag 897
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energibesiktningar kan vara fristående 
eller utgöra en del av en bredare 
miljörevision.

4. Energibesiktningar kan vara fristående 
eller utgöra en del av en bredare 
miljörevision. Sådana besiktningar ska 
som minimikrav innehålla en 
hälsokonsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 898
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska använda 
besiktningar av investeringsgraden för att 
bedöma och säkerställa kvaliteten på 
byggnaders energiprestandacertifikat i 
enlighet med direktiv 2010/31/EG. 
Kommissionen kommer att ge 
medlemsstaterna riktlinjer för att 
säkerställa kvaliteten på deras 
energiprestandacertifikat och på den 
förbättrade energieffektiviteten av de 
åtgärder som vidtas som ett resultat av 
rekommendationerna från dessa 
certifikat.

Or. en

Motivering

På så sätt ser man till att energiprestandacertifikaten för byggnader kompletterar 
energibesiktningarna i företagen och är ett synligt och högkvalitativt verktyg för att öka 
uppmärksamheten kring energibesparingar i hushållen. Det finns dokumenterade bevis för att 
avtalen om energiprestanda är otillräckliga i många EU-medlemsstater. Detta är en av de 
största bristerna i direktiv 2010/31/EG om byggnaders energiprestanda, som detta 
ändringsförslag skulle kunna bidra till att få bukt med.
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Ändringsförslag 899
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska använda 
besiktningar av investeringsgraden för att 
bedöma och säkerställa kvaliteten på 
byggnaders energiprestandacertifikat i 
enlighet med direktiv 2010/31/EG. 
Kommissionen kommer att ge 
medlemsstaterna riktlinjer för att 
säkerställa kvaliteten på deras 
energiprestandacertifikat och på den 
förbättrade energieffektiviteten av de 
åtgärder som vidtas som ett resultat av 
rekommendationerna från dessa 
certifikat.

Or. en

Ändringsförslag 900
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Energibesiktningar och 
energiledningssystem som genomförs i 
enlighet med denna artikel ska inte 
utesluta att samma eller liknande åtgärder 
används som motivering för befintliga 
eller framtida incitament- och stödsystem, 
såsom skattelättnader. Vid behov ska de 
europeiska riktlinjerna för statligt stöd på 
detta område och EU:s direktiv om 
beskattning av energi anpassas i enlighet 
därmed.

Or. en
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Ändringsförslag 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska ge incitament till 
branschen, framför allt små och 
medelstora företag, t.ex. genom nationella 
energieffektivitetsfonder, för att utnyttja 
energitjänster i syfte att optimera 
industriprocesser och kommersiella 
anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 902
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna bör se till att 
konsumenterna har tillgång till oberoende 
rådgivning om sina energibesiktningar så 
att onödigt arbete eller utnyttjande av 
resurser förhindras. 

Or. en

Ändringsförslag 903
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Resultaten av energibesiktningarna 
bör offentliggöras på ett öppet och 
användarvänligt sätt.

Or. en

Motivering

Resultaten av energibesiktningarna ska offentliggöras så att man förhindrar att företagen 
ignorerar resultaten av dem och så att de pressas att vidta åtgärder. Ett offentliggörande gör 
dessutom att andra företag får information om de potentiella fördelarna med 
energibesiktningar. 

Ändringsförslag 904
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I syfte att uppmuntra genomförandet 
av energiförvaltningssystem ska företag 
som inte omfattas av punkt 1 
andra stycket inte omfattas av 
obligatoriska energibesiktningar när de 
har visat att de uppfyller erkända 
standarder för energihanteringssystem 
såsom EN 16001/ISO 50001.

Or. en

Motivering

Det viktigaste är inte att genomgå en energibesiktning utan vad som verkställs med de 
fastställda åtgärderna. Med andra ord är det genomförandet av de fastställda åtgärderna 
som är själva huvudfrågan. För att främja flexibilitet och driva genomförandet av 
energihanteringssystem framåt ska stora företag inte omfattas av energibesiktningar om de 
har valt att införa en standard för energihanteringssystem såsom EN 16001/ISO 50001 som 
är välkänd och erkänd. Det finns bevis för att dessa leder till avsevärda förbättringar.
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Ändringsförslag 905
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. När en ackrediterad energibesiktning 
tillhandahålls bör konsumenterna kunna 
överföra besiktningens resultat och 
rekommendationer till vilken ackrediterad 
tjänsteleverantör som helst för att 
möjliggöra konkurrens på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 906
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Medlemsstaterna ska mobilisera bland 
annat de finansieringsflöden som avses i 
artikel 2a för att stimulera genomförandet 
av kostnadseffektiva åtgärder som 
kartlagts genom energibesiktningarna. 
Kommissionen ska inom ramen för 
EU:s regler för statligt stöd upprätta 
riktlinjer för att fastställa vilka 
ekonomiska incitament som 
medlemsstaterna fastställer till fördel för 
sina företag kommer att överensstämma 
med bestämmelser för den inre 
marknaden och bestämmelser om statligt 
stöd.

Or. en

Motivering

Det ska klargöras att resurser måste tillhandahållas för att genomföra de kostnadseffektiva 
åtgärder som kartlagts genom energibesiktningarna.
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Ändringsförslag 907
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätning och upplysande fakturering Mätning och faktureringsinformation

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mätning och upplysande fakturering Mätning och faktureringsinformation

Or. en

Ändringsförslag 909
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När medlemsstaterna börjar 
installationen av smarta mätare på 
grundval av en positiv kostnads- och 
nyttoanalys enligt direktiven 2009/72/EG 
och 2009/73/EG rörande el- och 
gasmarknaderna ska de se till att hänsyn 
tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna samt till 
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integritetsfrågor och datasäkerhet när 
mätarnas minimifunktioner och 
marknadsaktörernas skyldigheter 
fastställs. Medlemsstaterna får se till att
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om den faktiska
energiförbrukningen, i enlighet med 
bilaga VI.

Or. en

Motivering

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 
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.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med korrekt och utförlig information om 
sin faktiska energiförbrukning. Om denna 
information tillhandahålls av smarta 
mätare måste installationen grunda sig på 
ett positivt resultat av en fullständig 
kostnads–nyttoanalys genom vilken 
tydliga nyttoeffekter, en ekonomisk 
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nettoeffekt på noll för kunderna och 
skydd av låginkomsttagare kan 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 911
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI, i den mån som 
detta är tekniskt och ekonomiskt befogat, 
om en effektivitetsrevision också visar på 
ett positivt kostnads–nyttoförhållande och 
proportionalitetsprincipen respekteras.
Detta förutsätter också att 
medlemsstaterna kan garantera ett 
heltäckande uppgiftsskydd.

Or. de

Motivering

Enligt vissa studier vore det, mot bakgrund av kostnads–nyttoanalysen, meningsfullt att 
installera s.k. smarta mätare endast i omkring 40 % av hushållen. Det är därför orimligt att 
tvinga alla hushåll att installera dem. Frågor om reglering av uppgiftsskyddet får inte 
utelämnas.

Ändringsförslag 912
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska, om det är tekniskt 
och ekonomiskt genomförbart, se till att 
de slutförbrukare av el, naturgas, 
fjärrvärme eller fjärrkyla och 
fjärrvarmvatten som så önskar förses med 
individuella mätare som, utan 
merkostnader och i ett format som hjälper 
förbrukarna att bättre förstå hur de 
använder energi, mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. fr

Motivering

Det har inte påvisats att realtidsinformation till förbrukarna om deras energiförbrukning 
varaktigt skulle tjäna energisparandets syften. Det som däremot är klart är att en fortsatt 
informationsspridning i stor skala till alla förbrukare skulle leda till rätt dryga kostnader för 
dem. Likafullt bör realtidsinformation kunna tillhandahållas alla förbrukare som ber att få 
det, och bör då vara rimligt prissatt.

Ändringsförslag 913
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella smarta mätare som mäter 
den faktiska energiförbrukningen korrekt 
samt ger dem information om både den 
faktiska förbrukningen antingen via den 
smarta mätarens display eller internet och 
den faktiska tidpunkten på ett för 
kunderna lättförståeligt sätt som gör dem 
mer engagerade i 
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energibesparingsansträngningarna, i 
enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 914
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI, utan att detta 
leder till merkostnader som belastar 
användarna, framför allt inte för de mest 
sårbara kunderna, och med respekt för 
unionens föreskrifter om skydd av 
personuppgifter.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att när det är 
tekniskt genomförbart och 
kostnadseffektivt för investeraren, även 
med tanke på underhållet, driften och 
ersättningskostnaderna, slutförbrukare av 
el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla eller 
annan centraliserad värme eller kyla och 
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i enlighet med bilaga VI. fjärrvarmvatten eller annat centraliserat 
system för varmvatten förses med 
individuella mätare som mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 916
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att när det är 
tekniskt genomförbart och 
kostnadseffektivt för investeraren, även 
med tanke på underhållet, driften och 
ersättningskostnaderna, slutförbrukare av 
el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla och 
fjärrvarmvatten förses med individuella 
mätare som mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 917
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 

1. Medlemsstaterna ska se till att när det är 
tekniskt genomförbart och 
kostnadseffektivt för investeraren, även 



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

SV

med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

med tanke på underhållet, driften och 
ersättningskostnaderna, slutförbrukare av 
el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla och 
fjärrvarmvatten förses med individuella 
mätare som mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 918
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI och de relevanta 
bestämmelserna för el i direktiv 
2009/72/EG och för gas i direktiv 
2009/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 919
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 

1. När smarta mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att slutförbrukare 
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eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

av el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla 
och fjärrvarmvatten på ett 
kostnadseffektivt sätt förses med 
individuella mätare som mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI. Informationen 
bör ges i ett format som gör det möjligt för 
kunderna att på bästa sätt förstå sin 
energiförbrukning. 

Or. en

Ändringsförslag 920
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När smarta mätare installeras ska
medlemsstaterna se till att slutförbrukare 
av el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla 
och fjärrvarmvatten förses med 
individuella mätare som mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information i realtid om den faktiska 
förbrukningen, utan kostnad och i ett 
format som gör det möjligt för kunderna 
att få en bättre uppfattning om sin 
energiförbrukning, i enlighet med 
bilaga VI.

Or. en

Motivering

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 
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implementing intelligent metering systems.”).

Ändringsförslag 921
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När smarta mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att slutförbrukare 
av el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla 
eller annan centraliserad värme eller kyla
och fjärrvarmvatten eller annat 
centraliserat system för varmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information i realtid om både den 
faktiska förbrukningen och den faktiska 
tidpunkten, utan extra kostnader och i ett 
format som gör det möjligt för kunderna 
att få en bättre uppfattning om sin 
energiförbrukning, i enlighet med 
bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 922
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas med 
undantag av gas endast för 
matlagningsändamål, fjärrvarmvatten, nya
byggnader och byggnader som genomgår 
omfattande renoveringar och fjärrvärme 
eller fjärrkyla förses med individuella 
mätare som mäter den faktiska 
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energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 923
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
bestämmelserna i det tredje paketet för 
den inre marknaden för el och gas vidta 
förberedande åtgärder så att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten.

Or. de

Motivering

Lagstiftningen om smarta mätare ska liksom tidigare vila på direktiven i det tredje paketet för 
den inre marknaden för el och gas. 

Ändringsförslag 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 

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

med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI. Mätarna ska 
vara kostnadseffektiva och förbättra 
hushållens energieffektivitet.

Or. fi

Ändringsförslag 925
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 926
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 

1. Medlemsstaterna ska se till att när det är 
tekniskt och ekonomiskt genomförbart
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
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ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 927
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 928
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 929
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 930
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 931
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 932
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 934
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2016 ska 
medlemsstaterna se till att slutförbrukare 
av el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla 
och fjärrvarmvatten förses med 
individuella mätare som mäter den faktiska 
energiförbrukningen korrekt samt ger 
information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 935
Hermann Winkler
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att kunderna 
får lämpliga råd och lämplig information 
i samband med installationen, särskilt om 
hela den potential som de smarta mätarna 
rymmer i fråga om tariffstrukturer, 
mätaravläsning och övervakning av 
energiförbrukningen.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör informera och upplysa samtliga slutkunder om deras möjligheter till 
nya tariffstrukturer och mätaravläsning i syfte att se till att kostnaderna för att inrätta dessa 
nya tjänster och möjligheter alltid kommer att främja energieffektivitet och 
energibesparingar.

Ändringsförslag 937
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutförbrukare som redan har installerat 
individuella el-, gas-, och 
hushållsvarmvattenmätare och mätare för 
enskild förbrukning av värme och kyla 
senast den … (dagen för detta direktivs 
ikraftträdande) ska anses ha uppfyllt 
kraven i punkt 1.

Or. ro


