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Ændringsforslag 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at de anvendte intelligente 
målere fremmer energibesparelser i 
hjemmet, og at der tages fuldt hensyn til de 
generelle overordnede målsætninger om
energieffektivitet og slutkundefordele, når 
der fastsættes mindstekrav til 
målerfunktioner og forpligtelser for 
markedsdeltagerne.
Minimumsfunktionaliteter skal muliggøre 
kommunikation mellem intelligente 
målerkomponenter med enheder eller 
gateways i hjemmet eller bygningen, der 
bruges til at levere energibesparelse og 
energistyringstjenester på 
efterspørgselssiden.

Or. en

Begrundelse

Installationen af intelligente målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF er en 
afgørende katalysator for energieffektivitet i hjemmet. CEN/CENELEC-rapporten om 
standardiseringsmandat M/441 har identificeret flere ekstra funktionaliteter, men ikke 
minimumsfunktionaliteter for intelligent måling sammenlignet med traditionel måling. De 
omfatter levering af energieffektivitet og energistyringstjenester på efterspørgselssiden i 
hjemmet eller bygningen.

Ændringsforslag 939
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når og hvis medlemsstaterne indfører 
intelligente målere, der er afhængige af 
resultaterne af en økonomisk vurdering af 
alle de langsigtede omkostninger, 
indtægter og energibesparelser, hvis en 
sådan vurdering er positiv, i henhold til 
direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF om el-
og gasmarkederne, sikrer de sig, at der 
tages fuldt hensyn til målsætningerne om 
energieffektivitet og slutkundefordele, når 
der fastsættes mindstekrav til 
målerfunktioner og forpligtelser for 
markedsdeltagerne. Ved installationen af 
den intelligente måler skal kunderne gives 
de oplysninger og den rådgivning, som er 
passende for at maksimere de potentielle 
fordele ved de intelligente målere.

Or. en

Begrundelse

Ved styring af forbrugernes omkostninger er det fornuftigt at fokusere investeringer på den 
mest intelligente anvendelse. Men en af de væsentligste fordele ved intelligente målere er en 
præcis regning. Det er derfor uacceptabelt, at alle forbrugere ikke får dette, så snart 
teknologien er installeret. Desuden er en af de væsentligste forbrugerfordele ved intelligente 
målere den præcise fakturering. Uventet store baguddaterede regninger (som følge af 
leverandørernes unøjagtige registreringssystemer) risikerer at presse forbrugerne ud i gæld 
og kan forårsage unødvendige bekymringer og besværligheder.

Ændringsforslag 940
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere under hensyntagen til 
medlemsstaternes løsningsmodel inden 
for intelligente målesystemer baseret på 
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målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne. 

cost-benefit-vurderingen i henhold til 
bilag 1 punkt 2 i direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele samt spørgsmål 
vedrørende privatlivets fred og 
datasikkerhed, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne. 

Or. en

Ændringsforslag 941
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere baseret på en positiv cost-benefit-
analyse i henhold til direktiv 2009/72/EF 
og 2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkunders fordele samt datasikkerhed og 
spørgsmål vedrørende privatlivets fred, 
når der fastsættes mindstekrav til 
målerfunktioner og forpligtelser for 
markedsdeltagerne. 

Or. en

Ændringsforslag 942
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 943
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 944
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at alle 
brugere, der har et elforbrug i 
slutanvendelsen på mere end 6000 kWh 
om året, har installeret intelligente målere 
senest pr. 1. januar 2015.
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Or. en

Ændringsforslag 945
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal også lægges vægt på 
fastsættelsen af fælles europæiske 
standarder for intelligente målere.

Or. en

Ændringsforslag 946
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, kan medlemsstaterne sikre, at 
måledata om deres produktion og -forbrug 
stilles til rådighed, ifølge
udlæsningsperioden baseret på en klar 
databeskyttelseslovgivning, generelle 
markedsregler, retlige rammer og 
lovgivning for kalibrering, der er fastsat 
af medlemsstaten, for tredjemand, der 
handler på vegne af slutkunden.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af intelligente målere skal baseres på regler og betingelser, der er fastsat i den 
tredje energipakke (2009/72 og 2009/73 EF). Tekniske minimumskrav, spørgsmål vedrørende 
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databeskyttelse, cost-benefit-analyse osv. er uhyre vigtigt. Kun hvis de juridiske og tekniske 
spørgsmål er blevet afklaret (se det europæiske standardiseringsmandat M/441), og cost-
benefit-analysen klart er positiv, kan indførelsen af intelligente målere påbegyndes.

Ændringsforslag 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren eller 
målerne kan registrere el, der produceres 
hos slutkunden og sendes ud i elnettet. 
Hvis slutkunderne ønsker det, sikrer 
medlemsstaterne, at måledata om deres 
produktion og -forbrug straks stilles til 
rådighed i realtid for dem eller tredjemand, 
der handler på vegne af slutkunden uden 
ekstraomkostninger og i et letforståeligt 
format. Dataene skal håndteres på en 
sikker måde, og forbrugernes privatliv 
skal beskyttes i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning vedrørende 
databeskyttelse og beskyttelse af
privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 948
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at

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

produktion og -forbrug stilles til rådighed i 
realtid for dem. Hvis forbrugere indsender 
en anmodning om, at der udleveres data 
til dem eller en tredjemand, der handler på 
vegne af slutkunden, skal dette leveres 
uden yderligere omkostninger i et format, 
som de kan bruge til at sammenligne 
aftaler på et ensartet grundlag.

Or. en

Begrundelse

Ved styring af forbrugernes omkostninger er det fornuftigt at fokusere investeringer på den 
mest intelligente anvendelse. Men en af de væsentligste fordele ved intelligente målere er en 
præcis regning. Det er derfor uacceptabelt, at alle forbrugere ikke får dette, så snart 
teknologien er installeret. Desuden er en af de væsentligste forbrugerfordele ved intelligente 
målere den præcise fakturering. Uventet store baguddaterede regninger (som følge af 
leverandørernes unøjagtige registreringssystemer) risikerer at presse forbrugerne ud i gæld 
og kan forårsage unødvendige bekymringer og besværligheder.

Ændringsforslag 949
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at 
måledata om deres produktion og -forbrug 
stilles til rådighed i realtid for tredjemand, 
der handler på vegne af slutkunden.
Måleroperatørerne skal sikre, at 
forbrugernes data bruges sikkert, og at 
databeskyttelsesbestemmelser ikke 
overtrædes i processen.

Or. de
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Begrundelse

Oplysningerne skal være klare og forståelige med hensyn til forbrug og omkostninger og skal 
være med til at fremme energieffektivitet i private husholdninger. Samtidig skal forbrugernes 
data være beskyttede under anvendelsen af disse data.

Ændringsforslag 950
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at 
måledata om deres reelle produktion og -
forbrug stilles til rådighed for tredjemand, 
der handler på vegne af slutkunden uden 
ekstra omkostninger og i et format, der 
giver kunderne mulighed for bedre at 
forstå deres energiforbrug.

Or. fr

Begrundelse

Der er intet bevis for, at udlevering til kunderne af data om forbrug i realtid har nogen 
væsentlig indflydelse på en succes for energibesparende foranstaltninger på lang sigt. Det, 
som er tydeligt, er, at en løbende forsyning af oplysninger til alle kunder ville resultere i en 
væsentlig stigning i kundeomkostninger. Informationstjenesten i realtid skal ikke desto mindre 
være på anmodning og til en rimelig pris.

Ændringsforslag 951
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at 
måledata om deres produktion og -forbrug 
stilles til rådighed i realtid for tredjemand, 
der handler på vegne af slutkunden, uden 
yderligere omkostninger og i et format, 
der kan bruges til at foretage en retfærdig 
sammenligning af aftaler, der tilbydes, 
under hensyntagen til lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. ro

Ændringsforslag 952
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 953
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet. Hvis slutkunderne 
ønsker det, sikrer medlemsstaterne, at 
præcise måledata om deres produktion og -
forbrug stilles til rådighed i realtid for 
tredjemand, der handler på vegne af 
slutkunden, i et letforståeligt format, som 
de kan bruge til at sammenligne aftaler på 
et ensartet grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 954
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 955
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet.

Or. en

Ændringsforslag 956
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På elområdet sikrer måleroperatørerne på 
anmodning af slutkunden, at måleren kan 
registrere el, der produceres hos slutkunden 
og sendes ud i elnettet.

Or. en

Ændringsforslag 957
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 958
Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarme- eller et andet 
centralvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere beboelses-, erhvervs- eller 
tjenesteydelsesenheder skal der også 
installeres individuelle varmemålere, der 
hhv. måler forbruget af varme, køling eller
varmt vand i hver enhed. Hvis det ikke er 
teknisk muligt eller rentabelt at benytte 
individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator eller 
i de enkelte rum.
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Or. de

Begrundelse

Hensigten med ændringen er at forhindre misforståelser og skabe lighed mellem alle 
eksisterende varmeteknologier. De samme regler skal gælde for hele opvarmnings- og 
nedkølingssektoren. Bestemmelserne skal ikke kun være gældende for boliger, men også for 
servicesektoren. Der skal tillades forskellige typer varmefordelingsmålere.

Ændringsforslag 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 960
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 

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

fra et fjernvarmenet eller fra centralvarme, 
en varmemåler ved bygningens indgang 
eller ved kedlens udløb respektivt. I 
ejendomme med flere enheder skal der 
også installeres individuelle varmemålere, 
der måler forbruget af varme eller køling i 
hver enhed. Hvis det ikke er teknisk eller 
økonomisk forsvarligt at benytte 
individuelle varmeforbrugsmålere, 
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget.

Or. en

Ændringsforslag 961
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 962
Paul Rübig
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Effektive fjernvarme- og fjernkølingsanlæg skal måles ud fra primære energibesparelser.

Ændringsforslag 963
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der måler 
forbruget af varme eller køling i hver 
lejlighed. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
benytte individuelle varmeforbrugsmålere, 

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

individuelle varmeforbrugsmålere, eller 
hvis omkostningerne overstiger fordelene,
anvendes der individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator, 
hvor det er teknisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 964
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 965
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 967
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 968
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anvendes individuelle 
varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

Or. de

Ændringsforslag 969
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet eller centralvarme, en 
varmemåler ved bygningens indgang eller 
kedeludtaget.

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet skal medlemsstaterne have mulighed for selv at tage 
beslutningerne her. Mange højhuse i de nye medlemsstater er f.eks. stadig udstyret med 
varmesystemer, der kun har ét rør. I Litauen alene ville det koste omkring en mia. euro at 
konvertere alle varmesystemerne, og det betyder, at der stadig er behov for fleksibilitet.

Ændringsforslag 970
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, eller som er udstyret 
med centralvarme, en varmemåler ved 
bygningens indgang. 

Or. en

Ændringsforslag 971
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 972
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en 
varmeforbrugsmåler for at måle forbruget 
af opvarmning eller køling.

Or. fi

Begrundelse

Måling af varmeenergien for hver lejlighed er ikke berettiget, hvad angår cost-benefit-
forhold, og repræsenterer en meget kostbar løsning i bygninger såsom etageejendomme, hvor 
der er installeret fælles varmesystemer.

Ændringsforslag 973
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 974
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den specifikke implementering af
individuelle forbrugsmålere i 
husholdninger kan være underlagt en 
bredere langsigtet cost-benefit-analyse, 
der både tager hensyn til omkostninger og 
fordele for markedet og for forbrugerne. 
Denne vurdering skal beslutte, hvilken 
form for måling der er mest 
omkostningseffektiv under hensyntagen 
til specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, 
og den tidsramme, der er mulig for 
implementeringen. Denne cost-benefit-
vurdering skal desuden finde sted senest 
ét år efter deadline for gennemførelsen af 
direktivet i den nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 977
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling af 
varmeforbrugsomkostningerne i 
ejendomme med flere lejligheder, der har 
centralvarme eller -køling. Forskrifterne 

udgår
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skal omfatte retningslinjer for 
korrektionsfaktorer, der afspejler 
bygningsmæssige forhold som f.eks. 
varmetransmission mellem lejligheder.

Or. en

Ændringsforslag 978
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 979
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. ro

Ændringsforslag 980
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling og afregning af omkostninger til 
forbruget af opvarmning og køling og af 
varmt vand i ejendomme med flere 
lejligheder, der har centralvarme eller 
-køling og/eller central forsyning af varmt 
vand. Forskrifterne kan omfatte 
retningslinjer for korrektionsfaktorer, der 
afspejler bygningsmæssige forhold som 
f.eks. varmetransmission mellem 
lejligheder.

Or. de

Begrundelse

De væsentligste forskelle mellem individuelle medlemsstater nødvendiggør en større 
fleksibilitet.

Ændringsforslag 981
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling af omkostningerne og 
fakturering i forbindelse med 
varmeforbrug, køling og varmt vand i 
ejendomme med flere lejligheder, der har 
centralvarme, -køling og varmt vand. 
Forskrifterne skal omfatte retningslinjer for 
korrektionsfaktorer, der afspejler 
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varmetransmission mellem lejligheder. bygningsmæssige forhold som f.eks. 
varmetransmission mellem lejligheder.

Or. fr

Ændringsforslag 982
Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne skal ikke kun være gældende for boliger, men også for servicesektoren.

Ændringsforslag 983
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 985
Bendt Bendtsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne indfører forskrifter om 
fordeling af varmeforbrugsomkostningerne 
i ejendomme med flere lejligheder, der har 
centralvarme eller -køling..

Or. en
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Ændringsforslag 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for undtagelse fra bestemmelserne i denne 
artikel for bygningskategorier som 
defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 987
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indførelsen af intelligente målere kan 
ske på grundlag af en positiv cost-benefit-
analyse og en klar lovgivning om 
databeskyttelse og de internationalt 
fastsatte standarder.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket arbejder EU og dets organer på standarder med henblik på at undgå, at der kan 
etableres et "monopol for intelligente målere". Det giver ikke mening at foretage nogen 
indførsel, før disse standarder klart og tydeligt er fastsat.

Ændringsforslag 988
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I overensstemmelse med de nationale 
planer for indførelsen af intelligente 
målere i henhold til kravene i direktiv 
2009/72/EF og 2009/73/EF sikrer
medlemsstaterne, at oplysninger om det 
faktiske forbrug og de faktiske 
omkostninger tilbydes med regelmæssige 
mellemrum i alle de sektorer, der er 
omfattet af nærværende direktiv, herunder 
energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet. 
Relevante oplysninger skal gøres 
tilgængelige, så slutkunderne får en samlet 
oversigt over de aktuelle 
energiomkostninger, jf. bilag VI, punkt 2.2.
Hyppigheden samt oplysningernes form 
og indhold skal aftales leverandøren og 
kunden imellem.

Or. en

Begrundelse

Kravene, der er fastsat i den foreslåede artikel 8 og i bilag VI, svarer til specifikationer for 
intelligente målere og skal gennemføres inden for rammerne af kravene i direktiv 2009/72/EF 
og 2009/73/EF, der indeholder en stabil og realistisk tidsplan. Desuden skal oplysning af 
kunden om det skyldige beløb for hver givne periode ikke hindre spredning af betalinger 
ifølge den rytme, som kunden foretrækker.

Ændringsforslag 989
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. 

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF (cost-benefit-analyse ifølge 
bilag 1, punkt 2, i direktiverne og 
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januar 2015, at faktureringen er nøjagtig 
og bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. 
Fakturaen skal ledsages af relevante 
oplysninger, der giver slutkunderne en 
samlet oversigt over de aktuelle 
energiomkostninger, jf. bilag VI, punkt 2.2.

standardiseringsprocessen, der ledes af 
Europa-Kommissionen CEN/TC 294 for 
gas og CLC/TC 205 for elektricitet) med 
hensyn til oplysninger, kan
medlemsstaterne kræve, at så vidt det er 
teknisk muligt, økonomisk fornuftigt og 
står i et rimeligt forhold til den potentielle 
energibesparelse, at forbrugeroplysninger 
er nøjagtige og bygger på det faktiske 
forbrug i alle de sektorer, der er omfattet af 
nærværende direktiv, herunder 
energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. 
Forbrugeroplysninger skal ledsages af 
relevante oplysninger, der giver 
slutkunderne en samlet oversigt over de 
aktuelle energiomkostninger, jf. bilag VI, 
punkt 2.2.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af intelligente målesystemer for gas, som de foreslåede faktureringshyppigheder 
er afhængige af, kan være underlagt en økonomisk vurdering af omkostninger og fordele. 
Forslagets ordlyd indebærer, at intelligente målesystemer for gas er en generel forpligtelse, 
som ikke er underlagt en økonomisk vurdering. For store informationsmængder i fakturaer 
bør undgås. Der bør foretages en differentiering mellem fakturerings- og 
forbrugeroplysninger for dette forbrug.

Ændringsforslag 990
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015, at faktureringen er nøjagtig og 

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

nationale planer for indførelsen af 
intelligente målere i henhold til de 
juridiske krav i direktiv 2009/72/EF, at i 
det mindste faktureringen hver anden 
måned er nøjagtig og bygger på det 
faktiske forbrug i alle de sektorer, der er 
omfattet af nærværende direktiv, herunder 
energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og gøres 
tilgængelig på kundens anmodning, i det 
omfang kundens tekniske måleudstyr 
tillader det. Fakturaen skal ledsages af 
relevante oplysninger, der giver 
slutkunderne en samlet oversigt over de 
aktuelle energiomkostninger, jf. bilag VI, 
punkt 2.2. Hyppigheden samt formen af 
de oplysninger, der er tilgængelige for 
kunden, skal være underlagt en aftale 
mellem kunden og leverandøren.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af varmemålere bør tage hensyn til den tekniske og økonomiske gennemførlighed, 
især i forhold til de langsigtede omkostninger og fordele. De bestemmelser, der specifikt er 
nævnt angående spørgsmålet om fakturering, skal give plads til forskellige 
faktureringsmetoder (herunder fakturering via direkte debitering) og hyppigheder i forhold til 
kundens behov, anvendelse og specifikke præferencer.

Ændringsforslag 991
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne så vidt muligt og 
under hensyntagen til den økonomiske 
gennemførlighed senest den 1. januar 
2015, at de oplysninger, der er stillet til 
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direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. 
Fakturaen skal ledsages af relevante 
oplysninger, der giver slutkunderne en 
samlet oversigt over de aktuelle 
energiomkostninger, jf. bilag VI, punkt 2.2.

rådighed om forbruget er nøjagtige og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Disse data
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

Or. de

Begrundelse

Især i forbindelse med varmeomkostninger kan månedlig fakturering resultere i sociale 
problemer og økonomiske vanskeligheder for lejerne/brugerne, fordi omkostningerne ikke kan 
betales i rater, der er ligeligt fordelt over året, men i stedet primært ligger i vintermånederne, 
hvor opvarmningsomkostningerne er særligt høje. Der er derfor akut behov for en 
præcisering af "fakturering".

Ændringsforslag 992
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne via intelligent 
måling eller selvaflæsning i 
overensstemmelse med de nationale 
planer for indførelsen af intelligente 
målere ifølge kravene i direktiv 
2009/72/EF, at faktureringen er nøjagtig 
og indeholder oplysninger om det faktiske 
forbrug i alle de sektorer, der er omfattet af 
nærværende direktiv, herunder 
energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
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VI, punkt 2.2. kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

Or. en

Ændringsforslag 993
Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 994
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 995
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 

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

opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2. En faktura skal desuden 
under alle omstændigheder angive det 
månedlige gennemsnit for det forventede 
årlige forbrug.

Or. de

Ændringsforslag 996
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En oversigt giver oplysninger til forbrugeren. Den må ikke forveksles med en regning, der 
kræver betaling, idet forbrugerne kan ønske at udjævne deres betalinger over året ved hjælp 
af direkte debitering eller a conto-betalingsordninger.
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Ændringsforslag 997
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2020, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2., og de relevante 
bestemmelser for elektricitet i direktiv 
2009/72/EF og for gas i 2009/73/EF

Or. en

Ændringsforslag 998
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015, at faktureringen er nøjagtig og 
bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 

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

direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, 
distributionsomkostningerne og 
omkostningerne i forbindelse med den 
offentlige serviceforpligtelse, jf. bilag VI, 
punkt 2.2.

Or. en

Ændringsforslag 999
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 1000
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. januar 
2015, at fakturaoplysningerne bygger på 
det faktiske forbrug. 
Fakturaoplysningerne skal ledsages af 
relevante oplysninger, der giver 
slutkunderne en samlet oversigt over de 
aktuelle energiomkostninger, jf. bilag VI, 
punkt 2.2.

Or. de

Ændringsforslag 1001
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 
sikrer medlemsstaterne senest den 1. 
januar 2015, at faktureringen er nøjagtig 
og bygger på det faktiske forbrug i alle de 
sektorer, der er omfattet af nærværende 
direktiv, herunder energidistributører, 
distributionssystemoperatører og 
energileverandører i detailleddet, og at 
kravene til mindste faktureringshyppighed 

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

kravene til mindste faktureringshyppighed 
opfyldes, jf. bilag VI, punkt 2.1. Fakturaen 
skal ledsages af relevante oplysninger, der 
giver slutkunderne en samlet oversigt over 
de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag 
VI, punkt 2.2.

Or. en

Ændringsforslag 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal forsynes med præcise og gennemsigtige oplysninger om deres faktiske 
forbrug, men skal ikke nødvendigvis pålægges at betale deres fakturaer på baggrund af det 
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faktiske forbrug. Leveringen af oplysninger skal desuden være i overensstemmelse med den 
tredje pakkes krav om implementering af intelligente målesystemer.

Ændringsforslag 1003
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1004
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de forpligtelser, der følger af 
direktiv 2009/72/EF og direktiv 
2009/73/EF med hensyn til fakturering, 

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 1005
Ioan Enciu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 1006
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1007
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1008
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

mulighed for at vælge mellem udtog og 
fakturaer i elektronisk udgave og
papirudgave samt mulighed for let adgang 
til supplerende oplysninger, der giver 
kunderne mulighed for selv at kontrollere 
deres forbrugsudvikling i detaljer, jf. bilag 
VI, punkt 1.1.

Or. en

Begrundelse

En oversigt giver oplysninger til forbrugeren. Den må ikke forveksles med en regning, der 
kræver betaling, idet forbrugerne kan ønske at udjævne deres betalinger over året ved hjælp 
af direkte debitering eller a conto-betalingsordninger.

Ændringsforslag 1009
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal kræve, at 
oplysninger om energifakturering og 
forbrugsudvikling, på slutkundens 
anmodning stilles til rådighed for en 
energitjenesteleverandør udpeget af 
slutkunden på samme måde, som 
slutkunden modtager dem. Hvis aftalens 
parter afviger herfra, skal der forinden 
aftales regler med hensyn til 
udgiftsdelingen.

Or. de

Begrundelse

Enhver ændring øger mængden af administrativt arbejde og øger dermed omkostningerne.
Hvis dette opfattes som ønskeligt, kan de kontraherende parter afvige fra denne regel. Men i 
tilfælde af tvivl er det kunden, der betaler de højere omkostninger.
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Ændringsforslag 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1011
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1012
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
oplysninger om energifakturering og 

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

forbrugsudvikling, på slutkundens 
anmodning stilles til rådighed for en 
energitjenesteleverandør udpeget af 
slutkunden.

Or. en

Begrundelse

En oversigt giver oplysninger til forbrugeren. Den må ikke forveksles med en regning, der 
kræver betaling, idet forbrugerne kan ønske at udjævne deres betalinger over året ved hjælp 
af direkte debitering eller a conto-betalingsordninger.

Ændringsforslag 1013
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at
oplysninger og overslag over energitakster 
rettidigt leveres til kunder efter 
anmodning og i et letforståeligt format, 
der giver forbrugerne mulighed for at 
sammenligne aftaler på et ensartet 
grundlag, så forbrugerne på en 
omkostningseffektiv måde kan skifte deres 
energileverandør for husstanden.

Or. en

Ændringsforslag 1014
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, bør 
medlemsstaterne tilskynde til 
takststrukturer, der giver forbrugerne 
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incitament til at spare marginale 
yderligere energiforbrugsmængder.

Or. en

Ændringsforslag 1015
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Fakturering og oplysninger fra måling af 
individuelt energiforbrug samt de øvrige 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2, 3 og 
bilag VI, leveres til slutkunderne via 
mindst to typer direkte feedback, hvoraf 
den ene skal være internt display og være
gratis.

Or. en

Begrundelse

Rådet af Europæiske Energiregulatorer (CEER) anbefaler, at oplysninger leveres til 
slutkunder via et valg mellem mindst to kommunikationskanaler. Analyser i pilotprojekter for 
intelligente målere og undersøgelser af forøgelsen af energieffektivitet og muliggørelsen af 
reaktion på efterspørgsel har vist, at interne display medfører de bedste resultater for 
energibesparelse.

Ændringsforslag 1016
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Elektronisk leverede oplysninger fra 
måling og fakturering af det individuelle 
energiforbrug samt de øvrige oplysninger, 
der er nævnt i stk. 1, 2, 3 og bilag VI, 
leveres til slutkunderne. Det gælder ikke 
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for fakturering i papirudgave som sådan.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne skal leveres omkostningseffektivt. Leveringen bør derfor kun være gældende 
for oplysninger, der leveres elektronisk, med henblik på at minimere de administrative 
omkostninger.

Ændringsforslag 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1018
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Oplysningerne fra måling og fakturering 
af det individuelle energiforbrug samt de 
øvrige oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 2 
og 3, leveres til slutkunderne på en 
gennemsigtig og omkostningseffektiv 
måde.

Or. en
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Begrundelse

I direktivet bør der skelnes mere klart mellem obligatoriske minimumkrav for målings- og 
faktureringsoplysninger, der gøres tilgængelige for alle kunder, og mere avancerede 
oplysninger, der er integreret i konkurrencedygtige tilbud, som ikke kan tilbydes gratis.

Ændringsforslag 1019
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1020
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1021
Herbert Reul
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Bilag VI er for detaljeret. Hvis alle dataene gøres tilgængelige for slutkunden, er det mest 
sandsynlige resultat frustration og en følelse af ikke at kunne håndtere det. I sidste ende bør 
slutkunderne selv få mulighed for via et interface at kunne ringe op og få fat i de data, der kan 
hjælpe dem med at vurdere deres energiforbrug. Der findes allerede nationale regler 
angående fordelingen af omkostninger: Kommissionen har ikke fremlagt dokumentation for 
nødvendigheden af en ensartet tilgang.

Ændringsforslag 1022
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel vil ikke finde 
anvendelse, hvis en cost-benefit-analyse 
viser, at omkostningerne til installation af 
individuelle målere opvejer de fordele, der 
udgøres af de endelige kunders mulige 
besparelser.
Når den økonomiske vurdering af 
indførelsen af intelligente målere i 
henhold til direktiv 2009/72/EF taler til 
fordel for implementering af dem, vil 
tidsbestemmelsen fastsat i stk. 2 ikke finde 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel vil ikke finde 
anvendelse, hvis en cost-benefit-analyse 
viser, at omkostningerne til installation af 
individuelle målere opvejer de fordele, der 
udgøres af de endelige kunders mulige 
besparelser.
Når den økonomiske vurdering af 
udrulningen af intelligente målere i 
henhold til direktiv 2009/72/EF taler til 
fordel for indførelsen af dem, vil 
tidsbestemmelsen fastsat i stk. 2 ikke finde 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Distributionsselskaberne deltager allerede i udrulningen af intelligente målere i 
overensstemmelse med tidsfristerne defineret i tredje elektricitetsdirektiv (direktiv 
2009/72/EF), dvs. 80 % af de kunder, der er blevet vurderet positivt i en cost-benefit-analyse, 
skal have installeret intelligente målere inden 2020. Det nye direktiv bør ikke bringe 
igangværende investeringsplaner i fare. Samtidigt burde distributionsselskaberne ikke have 
været tvunget til at vælge løsninger, der ikke var økonomisk levedygtige.

Ændringsforslag 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen og medlemsstaterne 
skal søge at oprette forskningsordninger, 
der kan finde ny teknologi til brug i 
historiske og kulturelle bygninger, idet de 
dækker alle aspekter forbundet med 
brugen af vedvarende energi, installation 
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af intelligente målere og andre 
energispare- og -produktionsteknologier, 
det måtte være nødvendigt at installere i 
sådanne bygninger. Kommissionen og 
medlemsstaterne skal også stå for 
udbredelsen af resultaterne af forskning, 
der allerede er udført.

Or. es

Ændringsforslag 1025
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne i denne artikel er i 
overensstemmelse med den tidsplan og de 
retningslinjer for anvendelse af 
intelligente målere, der fremgår af 
direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF, og 
målere, der monteres i henhold til disse to 
direktiver, giver mulighed for at foretage 
en nøjagtig fakturering på baggrund af 
det reelle forbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 1026
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indkøbs-, installations- og 
vedligeholdelsesomkostninger ved 
individuelle målere til el, naturgas, 
centralvarme/-køling og varmt vand, der 
installeres i overensstemmelse med dette 
direktiv, skal afholdes af 
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energileverandørerne i henhold til 
energiydelseskontrakter.

Or. ro

Ændringsforslag 1027
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal kræve af de
nationale tilsynsmyndigheder, at de 
efterprøver, at brugerne har adgang til og 
kan anvende energiregninger på årsbasis. 
Resultaterne skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal kunne forstå deres energiregninger, så de har mulighed for at ændre deres 
energiforbrug. De nationale tilsynsmyndigheder skal derfor efterprøve, om forbrugerne er i 
stand til at forstå deres regninger. Ved at gøre oplysningerne offentligt tilgængelige, vil 
forbrugerne være i stand til at vælge virksomhederne med den bedste praksis.

Ændringsforslag 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Henset til de særlige karakteristika 
ved historiske og kulturelle bygninger er 
det påkrævet med forskning i de 
forskellige relevante profiler for 
energiforbrug under hensyntagen til 
tidligere tiders arkitektur, måden hvorpå 
den tilpasses miljøet og den gode praksis, 
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der blev anvendt tidligere, hvad angår 
sådanne bygningers brug og funktion.

Or. es

Ændringsforslag 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiering
1. Kommissionen og medlemsstaterne skal 
etablere finansieringsfaciliteter og 
-mekanismer, herunder:
a) finansielle bidrag og bøder i 
forbindelse med manglende opfyldelse af 
forpligtelserne i artikel 6
b) ressourcer afsat til energieffektivitet i 
den flerårige finansielle ramme, særlig 
Samhørighedsfonden, strukturfondene og 
fonden til udvikling af landdistrikter, og 
formålsbestemte europæiske finansielle 
instrumenter, teknisk bistand og 
finansieringsteknik
c) ressourcer afsat til energieffektivitet fra 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
og andre europæiske finansielle 
institutioner, særlig Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udvikling 
(EBRD) og Europarådets Udviklingsbank 
(CEB)
d) nationale ressourcer, herunder fra 
offentlige banker og andre nationale 
finansielle institutioner
e) 10 % af de samlede bevillinger fra Den 
Europæiske Regionaludviklingsfond, der 
kan anvendes til fremme af 
foranstaltninger vedrørende 
energieffektivitet gennemført i medfør af 
dette direktiv
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f) anvendelse af andre EU-midler til 
fremme af forskning og udvikling, 
oplysningskampagner eller undervisning i 
energieffektivitet;
2) Der skal tilvejebringes finansielle eller 
skattemæssige incitamenter til 
gennemførelse af anbefalinger indeholdt i 
energirevisioner udført i medfør af dette 
direktiv. Finansieringsfaciliteterne skal:
a) tilvejebringe finansielle instrumenter 
(f.eks. lånegarantier for privat kapital, 
lånegarantier til fremme af indgåelse af 
kontrakter om energieffektivitet, 
rentelettede lån og formålsbestemte 
kreditlinjer), som reducerer både den 
anslåede og den faktiske risiko i 
forbindelse med 
energieffektivitetsprojekter
b) skaffe passende ressourcer til at støtte 
uddannelses- og 
certificeringsprogrammer, som forbedrer 
og attesterer færdigheder med hensyn til 
energieffektivitet.
3) Med henblik på gennemførelsen af 
målene i stk. 1 og 2 træffer Kommissionen 
og medlemsstaterne navnlig 
foranstaltninger, der sigter på at fortsætte 
investeringer i forbedringer af 
energieffektiviteten for dem, der er udsat 
for energifattigdom, herunder indgåelse 
af energiydelseskontrakter.
4) Medlemsstaterne kan anvende en 
lavere momssats, men ikke under 5 %, på 
tjenester og produkter anskaffet i medfør 
af dette direktiv.
5) Kommissionen bistår i givet fald direkte 
eller gennem de europæiske finansielle 
institutioner efter anmodning 
medlemsstaterne med oprettelsen af 
finansieringsfaciliteter og tekniske 
bistandsordninger med henblik på at øge 
energieffektiviteten i forskellige sektorer 
ved at fremme udveksling af bedste 
praksis mellem de ansvarlige nationale 
eller regionale myndigheder eller organer.
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Or. ro

Ændringsforslag 1030
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Ændringsforslag 1031
Matthias Groote

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af artikel 6 til 8, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de iværksættes. Sanktionerne skal være
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Sanktionerne må ikke pålægges 
som en fast sats eller uden hensyn til 
skyld. Der skal sag for sag tages nøje 
hensyn til de bestræbelser, der er gjort, for 
eksempel af energiselskaber på at nå 
målene, og hvorfor det ikke har været 
muligt at nå dem. Medlemsstaterne giver 
senest [12 måneder efter dette direktiv 
ikrafttræden] Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Or. de

Ændringsforslag 1032
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. de

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne beslutter sig for andre instrumenter end dem, Kommissionen har 
foreslået, er sanktioner ikke hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne fastsætter, hvis de ikke 
har valgt at anvende vedtagne alternative 
tilgange, bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af artikel 6 til 8, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at de iværksættes. Disse 
sanktioner kan antage form af krav til køb 
af yderligere ETS-kreditter på det frie 
marked. Medlemsstaterne giver senest [12 
måneder efter dette direktiv ikrafttræden] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 1034
Ivo Belet

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1035
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 1036
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fastsætte regler om 
incitamenter og finansiering for at give 
virksomheder og boligselskaber 
incitamenter til at gennemføre 
investeringer i energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Incitamenter er vigtige for fremme af energieffektiviteten i Den Europæiske Union. Sanktioner 
er uden virkning.

Ændringsforslag 1037
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sørge for, at de 
beløb, der kommer ind via ovennævnte 
sanktioner, kanaliseres videre som 
finansiel støtte til energieffektivitet i 
relation til bestemmelserne i artikel 16a 
(ny).

Or. en

Ændringsforslag 1038
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1039
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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herunder arealplaner i byer og 
landområder, og at de efterlever 
planlægningskriterierne i bilag VII.

Or. en

Ændringsforslag 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling.

Hver national plan skal udpege:
a) mål for udvikling af national 
kraftvarmeproduktion for 2020 og 
tilhørende mellemliggende mål
b) områder for fremme af fjernvarme, i 
hvilke cost-benefit-analyser har afdækket 
potentiale for kraftvarmeproduktion
c) de oplysninger, der er fastsat i bilag VII.

d) Planerne bør baseres på en omfattende 
cost-benefit-analyse for hver af de 
planlagte investeringer, under 
hensyntagen til den eksisterende 
efterspørgsel efter varme og efter 
vurdering af de forskellige 
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forbrugsprofiler (f.eks. industri-, bolig-
eller servicemæssige forbrugsmønstre). 
Desuden bør forskellige typer 
kraftvarmeproduktion (mikroproduktion, 
til eget forbrug mv.) tages i betragtning på 
grundlag af de særlige forhold i 
forbindelse med national efterspørgsel 
samt forbrugsmønstre.

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

Or. en

Begrundelse

En universalløsning til fremme af kraftvarme kan ikke anbefales. På grund af de mange 
tekniske problemer i forbindelse med kraftvarme bør de nationale forhold tages i betragtning. 
Der skal indføres krav på grundlag af en cost-benefit-analyse udført på systemplan i 
overensstemmelse med klart fastsatte kriterier og vilkår. En sådan analyse skal udpege 
områder for udvikling af fjernvarme/fjernkøling, hvor efterspørgslen efter varme er stor nok 
til at begrunde udviklingen af fjernvarme-/kølingsnet.

Ændringsforslag 1041
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hver national plan skal udpege:
a) mål for udvikling af national 
kraftvarmeproduktion for 2020 og 
tilhørende mellemliggende mål
b) områder for fremme af fjernvarme, i 
hvilke cost-benefit-analyser har afdækket 
potentiale for kraftvarmeproduktion
c) de oplysninger, der er fastsat i bilag VII.

d) Planerne bør baseres på en omfattende 
cost-benefit-analyse for hver af de 
planlagte investeringer, under 
hensyntagen til den eksisterende 
efterspørgsel efter varme og efter 
vurdering af de forskellige 
forbrugsprofiler (f.eks. industri-, bolig-
eller servicemæssige forbrugsmønstre). 
Desuden bør forskellige typer 
kraftvarmeproduktion (mikroproduktion, 
til eget forbrug mv.) tages i betragtning på 
grundlag af de særlige forhold i 
forbindelse med national efterspørgsel 
samt forbrugsmønstre.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1042
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2014 foretager
medlemsstaterne en analyse af og 
underretter Kommissionen om en 
omfattende vurdering af mulighederne for 
at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion. Vurderingerne
ajourføres og tilsendes Kommissionen 
hvert femte år.

Or. en

Ændringsforslag 1043
Herbert Reul

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2016 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII.

Or. de

Begrundelse

For at kunne udarbejde disse detaljerede planer har medlemsstaterne brug for tid og 
personale. Det er realistisk at afsætte to år til det. Det er desuden usandsynligt, at sådanne 
planer vil blive forældede inden for fem eller ti år, så der kræves ikke regelmæssig 
ajourføring, hvilket ville være enormt krævende med hensyn til ressourcer og derfor dyr.
Bindende planer stemmer ikke overens med idéen om konkurrence.

Ændringsforslag 1044
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december 2015 udfører
medlemsstaterne en omfattende vurdering 
af efterspørgslen efter varme og køling og 
underretter Kommissionen om den; planen 
skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
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fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. Hvis 
de allerede har udført en tilsvarende 
vurdering, skal de meddele Kommissionen 
dette. Vurderingen bør tage forskellige 
typer kraftvarmeproduktion i betragtning 
på grundlag af de særlige forhold i 
forbindelse med national efterspørgsel 
samt forbrugsmønstre. Planerne ajourføres 
og tilsendes Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer, at effektiv 
udnyttelse af energiressourcer og 
udviklingen af effektive varme- og 
kølesystemer lægges til grund for den 
lokale og regionale fysiske planlægning, 
herunder arealplaner i byer og 
landområder, samt i lokale og regionale 
energistrategier og -planer. Der tages 
hensyn til lokale/regionale 
varmemarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december 2015 udfører
medlemsstaterne en omfattende vurdering 
af efterspørgslen efter 
kraftvarmeproduktion og underretter 
Kommissionen om den; vurderingen skal 
have til formål at se på mulighederne for at 
anvende højeffektiv kraftvarmeproduktion 
og effektiv fjernvarme og fjernkøling og 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII. Hvis de allerede har udført en 
tilsvarende vurdering, skal de meddele 
Kommissionen dette. Vurderingen bør 
tage forskellige typer 
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og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

kraftvarmeproduktion i betragtning på 
grundlag af de særlige forhold i 
forbindelse med national efterspørgsel 
samt forbrugsmønstre. Planerne ajourføres 
og tilsendes Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer, at effektiv 
udnyttelse af energiressourcer og 
udviklingen af energieffektive varme- og 
kølesystemer tages i betragtning i den 
lokale og regionale fysiske planlægning, 
herunder arealplaner i byer og landområder 
samt i lokale og regionale energistrategier 
og -planer.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december 2015 udfører
medlemsstaterne en vurdering af 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og underretter 
Kommissionen om den; vurderingen skal
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII. Hvis de har udført en 
tilsvarende vurdering, skal de meddele 
Kommissionen dette. Planerne ajourføres 
og tilsendes Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer, at effektiv 
udnyttelse af energiressourcer og 
udviklingen af energieffektive varme- og 
kølesystemer tages i betragtning i alle 
lokale og regionale energistrategier. Der 
tages hensyn til lokale/regionale 
varmemarkeder.

Or. en
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Ændringsforslag 1047
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december 2015 udfører
medlemsstaterne en vurdering af 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og underretter 
Kommissionen om den; vurderingen skal
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII. Hvis de har udført en 
tilsvarende vurdering, skal de meddele 
Kommissionen dette. Vurderingen
ajourføres og tilsendes Kommissionen 
hvert femte år. Medlemsstaterne sikrer, at
effektiv udnyttelse af energiressourcer og 
udviklingen af energieffektive varme- og 
kølesystemer tages i betragtning i alle 
lokale og regionale energistrategier. Der 
tages hensyn til lokale/regionale 
varmemarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne tilskynder til, at effektiv 
udnyttelse af energiressourcer og 
udvikling af energieffektive varme- og 
kølesystemer tages i betragtning i den 
lokale og regionale fysiske planlægning, 
herunder arealplaner i byer og 
landområder, og i lokale og regionale 
energistrategier og -planer. Der tages 
hensyn til lokale/regionale 
varmemarkeder..

Or. en

Ændringsforslag 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne et kort over den 
nationale varme og køling og underretter 
Kommissionen om den; kortet skal gøre 
det lettere at finde og udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år.

Or. fi

Ændringsforslag 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête



PE475.955v01-00 72/103 AM\883623DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en global evaluering og 
underretter Kommissionen om den; planen 
skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende teknologier 
vedrørende energieffektivitet, herunder 
højeffektiv kraftvarmeproduktion og 
effektiv fjernvarme og fjernkøling og 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII. Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og tager 
de lokale og regionale varmemarkeder i 
betragtning. Med henblik på at indlede 
den evaluering, der nævnes i begyndelsen 
af dette stykke, skal medlemsstaterne 
foretage cost-benefit-analyser af deres 
område på baggrund af gennemførlighed 
samt teknisk og økonomisk holdbarhed 
for at nå frem til effektive løsninger med 
acceptable omkostninger.

Or. fr

Begrundelse

Det synes vigtigt først og fremmest at lade medlemsstaterne foretage en generel evaluering af 
de relevante løsninger med hensyn til energieffektivitet på baggrund af cost-benefit-analyser 
og uden fordomme. Der skal desuden også tages hensyn til lokalbetingelserne.

Ændringsforslag 1051
Fiona Hall

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år og skal bl.a. 
tage hensyn til reduktioner i varme- og 
kølingsbehovet, der er resultat af kapitel 
II, artikel 4-8, af gennemførelsen af 
direktiv 2010/31/EU og af andre 
foranstaltninger, og effekten, som denne 
nedgang vil have på fremtidige 
infrastrukturbehov. Medlemsstaterne 
sikrer ved hjælp af deres lovrammer, at de 
nationale varme- og køleplaner lægges til 
grund for den lokale og regionale fysiske 
planlægning, herunder arealplaner i byer 
og landområder, og at de efterlever 
planlægningskriterierne i bilag VII. De 
nationale varme- og køleplaner skal tage 
fuldt hensyn til analysen af de nationale 
muligheder for højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, der udføres i 
henhold til direktiv 2004/8/EF.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger på energiforsyningssiden skal tage hensyn til forbedringer på 
efterspørgselssiden for at undgå overforsyning og strandede investeringer.

Ændringsforslag 1052
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII. Hvis mulighederne for 
kraftvarmeproduktion allerede er relativt 
udnyttede i en medlemsstat, så nye tiltag 
vil være betydeligt mindre 
omkostningseffektive, kan Kommissionen 
undtage den pågældende medlemsstat fra 
bestemmelserne i denne artikel 10, hvis 
undtagelsen behørigt kan begrundes.

Or. fi

Begrundelse

I nogle lande er der betydeligt flere kraftvarmeanlæg end andre steder. Opførelsen af nye 
kraftvarmeanlæg skal være lønsomme i en fri markedsøkonomi, hvilket er betydeligt 
vanskeligere i medlemsstaten, der henvises til hér, end i medlemsstater, hvor der findes større 
uudnyttede muligheder for produktion af kraftvarme.

Ændringsforslag 1053
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Ændringsforslag 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv



PE475.955v01-00 76/103 AM\883623DA.doc

DA

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1055
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII. I disse arealplaner skal den 
højeffektive kraftvarmeproduktion 
prioriteres.

Or. de

Ændringsforslag 1056
Daniel Caspary

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1057
Bernd Lange

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

For at der kan realiseres en stor forbedring af energieffektiviteten, der særligt afspejles på 
lokalt niveau, skal de lokale myndigheder også inddrages i planlægnings- og 
ajourføringsproceduren.

Ændringsforslag 1058
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 

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

oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne udvikler og ajourfører 
disse planer i tæt samarbejde med lokale 
myndigheder og sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. en

Ændringsforslag 1059
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Nationale varme- og køleplaner skal fastlægge foranstaltninger til understøttelse af 
moderniseringen af fjernvarme- og fjernkølingsnettene, særligt i Mellem- og Østeuropa, men 
også andre steder.

Ændringsforslag 1060
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 1061
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Nationale varme- og køleplaner bør navnlig indeholde tiltag, der støtter modernisering af 
fjernvarme- og fjernkølingsnet, navnlig - men ikke kun - i Central- og Østeuropa.

Ændringsforslag 1062
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1063
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Nationale varme- og køleplaner bør navnlig indeholde tiltag, der støtter modernisering af 
fjernvarme- og fjernkølingsnet, navnlig - men ikke kun - i Central- og Østeuropa.
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Ændringsforslag 1064
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1065
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Udarbejdelsen af varme- og køleplaner medfører behov for et enormt bureaukrati. Kravet om 
hensyntagen til de nationale planer griber kraftigt ind i den indholdsmæssige udformning af 
arealplanlægningen i de kommunale arealudnyttelses- og bebyggelsesplaner. Dette indgreb 
er i strid med subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1067
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december 2015
fastlægger medlemsstaterne en national 
varme- og køleplan og underretter 
Kommissionen om den; planen skal have 
til formål at udnytte mulighederne for at 
anvende højeffektiv kraftvarmeproduktion 
og effektiv fjernvarme og fjernkøling og 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag VII. De administrative byrder skal 
minimeres. Planerne ajourføres og 
tilsendes Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. en

Begrundelse

Fristen den 1. januar 2014 for udarbejdelse af de national varme- og køleplaner i den 
foreslåede form er for stram og vil skabe flaskehalse med hensyn til antal kvalificeret 
personale og medføre stærkt øgede omkostninger. Derfor foreslås en forlængelse frem til 1. 
januar 2015.

Ændringsforslag 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. pl

Ændringsforslag 1070
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 1. januar 2015 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med et direktiv, der tidligst i 2013 skal gennemføres i alle EU-lande, er den 1. 
januar 2014 for kort en periode. Særligt for Kommissionen, der i henhold til artikel 19.2. først 
skal yde vejledning til medlemsstaterne 1. januar 2014.

Ændringsforslag 1071
Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til vurderingen nævnt i stk. 1 
skal medlemsstaten udføre en meget 
udførlig cost-benefit-analyse for deres 
land, inklusive økonomisk 
gennemførlighed eller teknisk egnethed 
baseret på klimatiske forhold, med 
henblik på identificering og fremme af 
gennemførelsen af de mest 
omkostningseffektive løsninger på varme-
og kølebehovene.

Or. en

Ændringsforslag 1072
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til vurderingen nævnt i stk. 1 
skal medlemsstaten udføre en meget 
udførlig cost-benefit-analyse for deres 
land, inklusive økonomisk 
gennemførlighed eller teknisk egnethed 
baseret på klimatiske forhold, med 
henblik på identificering og fremme af 
gennemførelsen af de mest
omkostningseffektive løsninger på varme-
og kølebehovene.

Or. en

Ændringsforslag 1073
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Analyserne af mulighederne for 
kraftvarmeproduktion samt fjernvarme og 
fjernkøling skal tage hensyn til 
bestemmelserne i andre eksisterende 
nationale planer, der er udarbejdet i 
forbindelse med nationale eller EU-
retsregler inden for energi, 
energieffektivitet, udnyttelsen af 
vedvarende energi og klimapolitik.

Or. en

Ændringsforslag 1074
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Analyserne skal udpege:
a) mål for udvikling af national 
kraftvarmeproduktion for 2020 og 
tilhørende mellemliggende mål
b) områder for fremme af fjernvarme, i 
hvilke cost-benefit-analyser har afdækket 
potentiale for kraftvarmeproduktion
c) de oplysninger, der er fastsat i bilag 
VII.
Med hensyn til vurderingen nævnt i stk. 1 
skal medlemsstaten udføre en meget 
udførlig cost-benefit-analyse for deres 
land, inklusive økonomisk 
gennemførlighed eller teknisk egnethed 
baseret på klimatiske forhold, med 
henblik på identificering og fremme af 
gennemførelsen af de mest 
omkostningseffektive løsninger på varme-
og kølebehovene.
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Or. en

Ændringsforslag 1075
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med hensyn til vurderingen nævnt i 
stk. 1 skal medlemsstaten udføre en meget 
udførlig cost-benefit-analyse for deres 
land, inklusive økonomisk 
gennemførlighed eller teknisk egnethed 
baseret på klimatiske forhold, med 
henblik på identificering og fremme af 
gennemførelsen af de mest 
omkostningseffektive løsninger på varme-
og kølebehovene.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med hensyn til vurderingen nævnt i 
stk. 1 skal medlemsstaten udføre en meget 
udførlig cost-benefit-analyse for deres 
land, inklusive økonomisk 
gennemførlighed eller teknisk egnethed 
baseret på klimatiske forhold, med 
henblik på identificering og fremme af 
gennemførelsen af de mest 
omkostningseffektive løsninger på varme-
og kølebehovene.

Or. en
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Ændringsforslag 1077
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for hhv. at udbygge en 
effektiv fjernvarme- og 
fjernkøleinfrastruktur og modernisere den 
eksisterende infrastruktur, som kan åbne 
for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Særligt skal 
beslutninger om godkendelse, som der 
henvises til i afsnit 3, 6 og 8, finde sted i 
overensstemmelse med nationale varme-
og køleplaner. Under udbygningen af 
fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der så 
vidt muligt gives forrang til højeffektiv 
kraftvarme i stedet for 
forbrændingsanlæg, der kun producerer 
varme.

Or. de

Begrundelse

Beslutninger om godkendelse skal være knyttet til den eksisterende efterspørgsel efter varme, 
der er identificeret i de nationale varme- og køleplaner. I forbindelse med varmeproduktion 
på baggrund af solenergi eller jordvarme er kraftvarme ikke en mulighed.

Ændringsforslag 1078
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, 
inklusive opgradering af eksisterende 
infrastruktur, som kan åbne for etablering 
af højeffektiv kraftvarmeproduktion og 
anvendelse af spildvarme og vedvarende 
energikilder til opvarmning og køling i 
overensstemmelse med stk. 1, 3, 6 og 7. 
Navnlig skal afgørelserne om bevilling og 
godkendelse, der er nævnt i stk. 3, 6 og 8, 
tages i overensstemmelse med de 
nationale varme- og køleplaner. Under 
udbygningen af fjernvarme- og 
fjernkøleanlæg, skal højeffektiv kraftvarme 
så vidt muligt foretrækkes frem for
forbrændingsenheder, der kun producerer 
varme.

Or. en

Begrundelse

Nationale varme- og køleplaner bør navnlig indeholde tiltag, der støtter modernisering af 
fjernvarme- og fjernkølingsnet, navnlig - men ikke kun - i Central- og Østeuropa. Meningen 
med det andet forslag er at knytte forbindelse mellem afgørelsen om godkendelse og bevilling 
og anlægsoperatørens overvejelser om eksistensen af varmeefterspørgsel identificeret i den 
nationale varme- og køleplan. Den tredje ændring er berettiget for kilder såsom solenergi 
eller geotermisk energi, for hvilke kraftvarme ikke nødvendigvis er en god løsning.

Ændringsforslag 1079
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 

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

kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Der skal derfor, for 
at fastholde de nødvendige investeringer, 
træffes foranstaltninger til at lette 
adgangen til offentlig og privat 
finansiering samt EU-finansiering; 
samtidig kan man overveje 
skattefritagelser. Under udbygningen af 
fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der så 
vidt muligt satses på højeffektiv kraftvarme 
i stedet for værker, der kun producerer 
varme, hvor dette er omkostningseffektivt.

Or. ro

Ændringsforslag 1080
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1082
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, (3, 6) og 7. For at skaffe de 
nødvendige investeringer i infrastruktur
bør man overveje let adgang til relevante 
fonde samt skattefritagelser. Under 
udbygningen af fjernvarme- og 
fjernkøleanlæg, skal der så vidt muligt 
satses på højeffektiv kraftvarme i stedet for 
værker, der kun producerer varme.

Or. en

Begrundelse

Både fjernvarme og fjernkøling samt højeffektiv kraftvarmeproduktion bidrager kraftigt til 
energieffektivitetsmålene. På grund af de store infrastrukturomkostninger vil let adgang til 
offentlige fonde samt skattefritagelser være påkrævede for at udnytte alle muligheder i 
fjernvarme og fjernkøling samt højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, 
som kan åbne for etablering af højeffektiv

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

omfattende vurderinger. Under 
udbygningen af fjernvarme- og 
fjernkøleanlæg, skal der så vidt muligt 
satses på højeffektiv kraftvarme i stedet for 
værker, der kun producerer varme.

Or. en

Ændringsforslag 1084
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling. For at sikre 
effektive markedsvilkår for slutkunden, 
skal nettene til fjernvarme- og 
fjernkøleanlæg være åbne for 
konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 1085
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1086
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der,
så vidt det er teknisk og miljømæssigt
fornuftigt, satses på højeffektiv kraftvarme 
i stedet for værker, der kun producerer 
varme. For at styrke 
investeringsinteressen gøres adgangen til 
offentlige eller private fonde nemmere.

Or. en
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Ændringsforslag 1087
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Det synes vigtigt først og fremmest at lade medlemsstaterne foretage en generel evaluering af 
de relevante løsninger med hensyn til energieffektivitet på baggrund af cost-benefit-analyser 
og uden fordomme. Der skal desuden også tages hensyn til lokalbetingelserne.

Ændringsforslag 1089
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Nationale varme- og køleplaner bør navnlig indeholde tiltag, der støtter modernisering af 
fjernvarme- og fjernkølingsnet, navnlig - men ikke kun - i Central- og Østeuropa.

Ændringsforslag 1090
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1091
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1092
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Kommunalt affald bør bruges til at supplere primære brændstoffer som energikilde.

Ændringsforslag 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme.

Or. pl

Ændringsforslag 1094
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal indføre 
foranstaltninger og mekanismer, der 
fremmer de nye 
kraftvarmeproduktionsanlæg med 
undtagelse af mindre 
kraftvarmeproduktionsanlæg, hvis 
samlede absorberede termiske kraft er 
mindre end 20 MW i afsidesliggende eller 
dårligt stillede områder og/eller i områder 
med utilstrækkelig elforsyning, navnlig 
hvor ressourcen er tilgængelig i 
nærheden (i en afstand af mindre end 150 
km), så der skabes mulighed for en 
decentraliseret energiproduktion.
Medlemsstaterne forpligter sig navnlig til 
at tilskynde til installation af sådanne 
kraftvarmeproduktionsanlæg på steder, 
hvor træaffaldsressourcen giver mulighed 
for lokal anvendelse, især på savværker. 
Medlemsstaterne indfører en gunstig 
ramme med henblik på at give disse 
mindre producenter sikkerhed for den 
økonomiske gennemførlighed af deres 
projekter.

Or. fr

Begrundelse

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
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zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées. Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


