
AM\883623SV.doc PE475.955v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/0172(COD)

17.11.2011

ÄNDRINGSFÖRSLAG
938 - 1094

Förslag till betänkande
Claude Turmes
(PE472.358v01-00)

Energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG

Förslag till direktiv
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))



PE475.955v01-00 2/102 AM\883623SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\883623SV.doc 3/102 PE475.955v01-00

SV

Ändringsförslag 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG 
rörande el- och gasmarknaderna ska de se 
till att de smarta mätarna främjar 
energisparande i hemmen och att hänsyn 
tas till de allmänna och övergripande
energieffektivitetsmålen och fördelarna för 
slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.
Minimifunktionerna bör möjliggöra 
kommunikation mellan smarta mätare 
och de apparater eller kanaler in i 
hemmet eller byggnaden som används för 
att tillhandahålla tjänster för 
energisparande och förvaltning på 
efterfrågesidan.

Or. en

Motivering

Installationen av smarta mätare i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG är 
avgörande för att åstadkomma energieffektivitet i hemmet. CEN/Cenelec-rapporten om 
standardiseringsuppdraget M/441 har kartlagt flera extra funktioner, dock inte 
minimifunktioner, hos smarta mätare jämfört med traditionella mätare. Dessa omfattar 
tillhandahållande av tjänster för energieffektivitet och förvaltning på efterfrågesidan i 
hemmet eller byggnaden.

Ändringsförslag 939
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När, och om, medlemsstaterna börjar 
installationen av smarta mätare, beroende 
på resultaten av en ekonomisk bedömning 
av alla de långsiktiga kostnaderna, 
fördelarna och energibesparingarna om 
dessa bedöms positivt, enligt 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG 
rörande el- och gasmarknaderna ska de se 
till att hänsyn tas till 
energieffektivitetsmålen och fördelarna för 
slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs. Vid installation av 
smarta mätare ska kunderna få relevanta 
upplysningar och råd för att dra största 
möjliga nytta av smarta mätare.

Or. en

Motivering

I hanteringen av kostnaderna för konsumenterna är det klokt att fokusera investeringarna på 
smart agerande på rätt sätt. En av de viktigaste fördelarna med smarta mätare är dock en 
korrekt faktura. Det är därför oacceptabelt att alla konsumenter inte får detta så snart som 
tekniken är installerad. Oväntat stora och retroaktiva räkningar (som beror på fel hos 
leverantörernas mätsystem) kan leda till skuldsättning och orsaka oro och lidande i onödan.

Ändringsförslag 940
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare med beaktande av 
medlemsstaternas policy i fråga om 
system för smarta mätare på grundval av 
kostnads-nyttoanalysen enligt bilaga 1.2 i
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG 
rörande el- och gasmarknaderna ska de se 
till att hänsyn tas till 
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skyldigheter fastställs. energieffektivitetsmålen och fördelarna för 
slutförbrukarna samt integritetsfrågor och 
datasäkerhet när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 941
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare på grundval av en positiv 
kostnads-nyttoanalys enligt 
direktiven2009/72/EG och 2009/73/EG 
rörande el- och gasmarknaderna ska de se 
till att full hänsyn tas till 
energieffektivitetsmålen och fördelarna för 
slutförbrukarna samt datasäkerhet och 
integritetsfrågor när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

Or. en

Ändringsförslag 942
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

personuppgiftsskydd och fördelarna för 
slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

Or. ro

Ändringsförslag 943
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 944
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla 
användare som har en elförbrukning vid 
slutanvändning på mer än 6 000 kWh per 
år ska ha installerat smarta mätare senast 
den 1 januari 2015.

Or. en
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Ändringsförslag 945
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tonvikt bör också läggas vid inrättandet 
av gemensamma EU-normer för smarta 
mätare.

Or. en

Ändringsförslag 946
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna kan 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning görs tillgänglig för en 
tredje part som agerar åt slutförbrukaren, 
enligt avläsningsperioden, på grundval av 
en tydlig lagstiftning om uppgiftsskydd, 
allmänna marknadsbestämmelser och 
medlemsstaternas lagstiftning om 
kalibrering.

Or. en

Motivering

Installeringen av smarta mätare bör grunda sig på bestämmelserna och villkoren i det 
tredje energipaketet (2009/72/EG och 2009/73/EG). Tekniska minimikrav, 
uppgiftsskyddsfrågor och kostnads-nyttoanalyser är av största vikt. Först då de rättsliga och 
tekniska frågorna har klarats ut (se det europeiska standardiseringsuppdraget M/441) och då 
kostnads- nyttoanalysen har gett klartecken kan installeringen av smarta mätare inledas.
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Ändringsförslag 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren, eller mätarna, kan redovisa den 
el som produceras i slutförbrukarens 
lokaler och exporteras till nätet. 
Medlemsstaterna ska se till att, om en 
slutförbrukare så begär, mätuppgifter 
avseende deras produktion eller 
förbrukning i realtid görs tillgänglig 
omgående för dem eller för en tredje part 
som agerar åt slutförbrukaren utan extra 
kostnader och i ett lättbegripligt format.
Uppgifterna ska hanteras på ett säkert sätt 
och konsumenternas integritet ska 
skyddas i enlighet med tillämplig 
EU-lagstiftning om uppgifts- och 
integritetsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 948
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

dem. Om konsumenter begär att uppgifter 
ska lämnas ut till dem eller till en 
tredje part som agerar åt slutförbrukaren 
ska detta göras utan extra kostnader i 
ett format som de kan använda för att 
jämföra avtal på likartade grunder.

Or. en

Motivering

I hanteringen av kostnaderna för konsumenterna är det klokt att fokusera investeringarna på 
smart agerande på rätt sätt. En av de viktigaste fördelarna med smarta mätare är dock en 
korrekt faktura. Det är därför oacceptabelt att alla konsumenter inte får detta så snart som 
tekniken är installerad. Oväntat stora och retroaktiva räkningar (som beror på fel hos 
leverantörernas mätsystem) kan leda till skuldsättning och orsaka oro och lidande i onödan.

Ändringsförslag 949
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna ska 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning i realtid görs tillgänglig 
för en tredje part som agerar åt 
slutförbrukaren. Mätaroperatörerna ska se 
till att konsumentens uppgifter används 
på ett säkert sätt och att man därvid 
iakttar dataskyddsbestämmelser. 

Or. de

Motivering

Uppgifterna måsta vara tydliga och begripliga med avseende på förbrukning och kostnader 
och bidra till att främja energieffektivitet i privata hushåll.  Samtidigt måste man garantera 
att konsumentens integritet skyddas när dessa uppgifter används.
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Ändringsförslag 950
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna ska 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller faktiska förbrukning görs tillgänglig 
för en tredje part som agerar åt 
slutförbrukaren utan extra kostnader och i 
ett format som gör det möjligt för 
kunderna att förstå sin energianvändning.

Or. fr

Motivering

Det har inte påvisats att information i realtid till kunderna om deras förbrukning har så stora 
effekter att det varaktigt främjar energisparåtgärder. Det som däremot är säkert är att 
löpande spridning av information och i stor omfattning innebär ansenliga kostnader för alla 
kunder. Tjänsten information i realtid bör dock vara tillgänglig för alla kunder som begär 
den, och till en rimlig kostnad.

Ändringsförslag 951
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna ska 

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

se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning i realtid görs tillgänglig 
för en tredje part som agerar åt 
slutförbrukaren utan extra kostnader och i 
ett format som kan användas för att göra 
en rättvis jämförelse mellan de avtal som 
erbjuds, med hänsyn till lagstiftningen om 
personuppgiftsskydd.

Or. ro

Ändringsförslag 952
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 953
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna ska 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
exakta mätuppgifter avseende deras 
produktion eller förbrukning i realtid görs 
tillgängliga för en tredje part som agerar åt 
slutförbrukaren i ett lättbegripligt format 
som de kan använda för att jämföra avtal 
på likartade grunder.

Or. en

Ändringsförslag 954
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 955
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet.

Or. en

Ändringsförslag 956
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet.

Or. en

Ändringsförslag 957
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 958
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät 
eller annat nät för centralvärme, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. 
I byggnader med flera enheter avsedda för 
boende eller kommersiell verksamhet ska 
individuella värmemätare också installeras 
för att mäta den respektive förbrukningen 
av värme, kyla och varmvatten för 
respektive enhet. Om användning av 
individuella värmeförbrukningsmätare inte 
är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart 
ska individuella värmefördelningsmätare, 
i enlighet med specifikationerna i punkt 1.2 
i bilaga VI, användas för att mäta 
värmeförbrukningen i respektive radiator 
eller i de respektive lokalerna.
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Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förebygga missförstånd och skapa likhet mellan samtliga 
befintliga uppvärmningstekniker. Samma regler måste gälla för hela värme- och kylsektorn. 
Bestämmelserna bör omfatta inte bara bostäder utan också den tjänstesektorn. Olika slags 
värmefördelningsmätare bör tillåtas.

Ändringsförslag 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 960
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 

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

eller genom centralvärme, en mätare 
installeras i entrén till byggnaden eller vid 
värmepannans utlopp. I flerfamiljshus ska 
individuella värmemätare också installeras 
för att mäta förbrukningen av värme eller 
kyla för respektive enhet. Om användning 
av individuella värmeförbrukningsmätare 
inte är tekniskt eller ekonomiskt
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 961
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 962
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Effektiva fjärrvärme- eller fjärrkylasystem ska mätas genom primärenergisparande.

Ändringsförslag 963
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen
i respektive radiator, om det är tekniskt 
genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 964
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 965
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 967
Daniel Caspary
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 968
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 969
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät 
eller genom centralvärme, en mätare 
installeras i entrén till byggnaden eller vid 
värmepannans utlopp.

Or. de

Motivering

På grund av subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna som bör få fatta beslut här. Ett 
stort antal höghus i de nya medlemsstaterna är t.ex. utrustade med värmesystem som endast 
har tillgång till ett enda rör. Att bygga om alla värmesystem bara i Litauen skulle kosta 
ungefär en miljard euro – därför behövs det flexibilitet även i fortsättningen.

Ändringsförslag 970
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden.

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

mätare installeras i entrén till byggnaden.

Or. en

Ändringsförslag 971
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 972
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4



AM\883623SV.doc 23/102 PE475.955v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
förbrukningsmätare installeras som mäter 
förbrukningen av värme eller kyla i 
byggnaden.

Or. fi

Motivering

Ur kostnads-/nyttosynvinkel betraktat lönar det sig inte att mäta förbrukningen av 
värmeenergi i de enskilda lägenheterna och det är dyrt på sådana ställen där uppvärmningen 
sköts gemensamt, såsom i våningshus.

Ändringsförslag 973
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

Or. en

Ändringsförslag 974
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också 
installeras för att mäta förbrukningen av 

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

Om användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den specifika installationen av 
individuella förbrukningsmätare i hushåll 
kan bli föremål för en bredare, långsiktig 
kostnads-nyttoanalys där både 
kostnaderna och fördelarna för 
marknaden och konsumenterna tas i 
beaktande. Det ska i bedömningen 
avgöras vilken form av mätning som är 
kostnadseffektivast med beaktande av 
specifikationerna i bilaga VI 1.2 och 
vilken tidsram för installationen som är 
genomförbar. Kostnads-nyttoanalysen bör 
vidare ske senast ett år efter tidsfristen för 
införlivandet av direktivet i nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 977
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 978
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 979
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av 
värmeförbrukningen i flerfamiljshus som 

utgår
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försörjs med centralvärme eller 
centralkyla. Sådana regler ska inkludera 
riktlinjer för korrigeringsfaktorer som 
speglar byggnadens egenskaper, till 
exempel överföring mellan lägenheter.

Or. ro

Ändringsförslag 980
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning och fakturering av 
förbrukningen av värme, kyla och 
varmvatten i flerfamiljshus som försörjs 
med centralvärme eller centralkyla 
och/eller varmvatten. Sådana regler får
inkludera riktlinjer för korrigeringsfaktorer 
som speglar byggnadens egenskaper, till 
exempel överföring mellan lägenheter.

Or. de

Motivering

En högre grad av flexibilitet krävs eftersom skillnaderna mellan de olika medlemsstaterna är 
så stora.

Ändringsförslag 981
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av 
värmeförbrukningen i flerfamiljshus som 
försörjs med centralvärme eller

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning och fakturering av 
värme-, kyl- och 
varmvattenförbrukningen i flerfamiljshus 
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centralkyla. Sådana regler ska inkludera 
riktlinjer för korrigeringsfaktorer som 
speglar byggnadens egenskaper, till 
exempel överföring mellan lägenheter.

som försörjs med centralvärme, centralkyla 
eller varmvatten. Sådana regler ska 
inkludera riktlinjer för korrigeringsfaktorer 
som speglar byggnadens egenskaper, till 
exempel överföring mellan lägenheter.

Or. fr

Ändringsförslag 982
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av värmeförbrukningen 
i byggnader med flera enheter avsedda för 
boende, kommersiell verksamhet eller 
tjänsteverksamhet som försörjs med 
centralvärme eller centralkyla. Sådana 
regler ska inkludera riktlinjer för 
korrigeringsfaktorer som speglar 
byggnadens egenskaper, till exempel 
överföring mellan lägenheter.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna bör omfatta inte bara bostäder utan också tjänstesektorn.

Ändringsförslag 983
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av värmeförbrukningen 
i flerfamiljshus som försörjs med 

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

försörjs med centralvärme eller centralkyla. 
Sådana regler ska inkludera riktlinjer för 
korrigeringsfaktorer som speglar 
byggnadens egenskaper, till exempel 
överföring mellan lägenheter.

Or. de

Ändringsförslag 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 985
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av värmeförbrukningen 
i flerfamiljshus som försörjs med 
centralvärme eller centralkyla.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För byggnadskategorier enligt 
definitionen i artikel 4.2 i 
direktiv 2010/31/EU får medlemsstaterna 
införa villkor för undantag från 
bestämmelserna i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 987
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Installationen av smarta mätare får 
göras på grundval av en positiv kostnads-
nyttoanalys, tydlig lagstiftning om 
uppgiftsskydd och internationella normer.

Or. en

Motivering

EU och dess organ utarbetar för närvarande normer för att undvika ett monopol på smarta 
mätare. Det är ingen mening med att installera mätare innan klara och tydliga normer har 
fastställts.

Ändringsförslag 988
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska, i överensstämmelse 
med de nationella planerna för 
installationen av smarta mätare enligt 
kraven i direktiven 2009/72/EG och 
2009/73/EG, säkerställa att uppgifter om
faktisk förbrukning och faktiska kostnader 
tillhandahålls med jämna mellanrum, för 
alla sektorer som omfattas av det 
nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet. Lämplig information 
ska göras tillgänglig som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI. Hur ofta detta ska 
ske samt formen för och innehållet i 
uppgifterna ska leverantören och kunden 
komma överens om.

Or. en

Motivering

Kraven i förslaget till artikel 8 och bilaga VI motsvarar specifikationerna för smarta mätare 
och ska genomföras inom ramen för kraven i direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG som ger 
en fast och realistisk tidsplan. Vidare bör information till kunden om vilket belopp denne är 
skyldig för en viss period inte hindra en betalningsspridning i den takt som passar kunden 
bäst.

Ändringsförslag 989
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

direktiv 2009/72/EG och direktiv 
2009/73/EG (kostnads-nyttoanalys enligt 
bilaga 1.2 i direktiven och 
standardiseringsprocessen CEN TC294 
för gas och CLC TC205 för el under 
ledning av kommissionen) avseende 
uppgifter får medlemsstaterna kräva att 
konsumentinformationen, så långt det är 
tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart 
och proportionellt i förhållande till 
potentiella energibesparingar, är korrekt 
och baserad på faktisk förbrukning, för alla 
sektorer som omfattas av det nuvarande 
direktivet, däribland energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI.  Lämplig information ska göras 
tillgänglig genom konsumentinformation
som ger slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. en

Motivering

Införandet av smarta mätare för gas som den föreslagna frekvensen för fakturering är 
beroende av kan bli föremål för en kostnads-nyttoanalys. Förslaget ger sken av att smarta 
mätare för gas är en allmän skyldighet och inte föremål för en ekonomisk bedömning. Alltför 
mycket information på fakturorna bör undvikas. Det bör göras skillnad mellan fakturering 
och konsumentinformation om förbrukningen.

Ändringsförslag 990
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och direktiv 
2009/73/EG avseende fakturering ska 

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

ska medlemsstaterna, såsom angivet och i 
överensstämmelse med de nationella 
planerna för installering av smarta 
mätare enligt de lagstadgade kraven i 
direktiv 2009/72/EG, säkerställa korrekt 
fakturering åtminstone varannan månad
baserad på faktisk förbrukning, för alla 
sektorer som omfattas av det nuvarande 
direktivet, däribland energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet, och görs tillgänglig på 
begäran av konsumenten, om 
konsumentens tekniska mätutrustning gör 
det möjligt. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI. Hur ofta detta ska 
ske och i vilken form uppgifterna ska 
göras tillgängliga för konsumenten ska 
konsumenten och leverantören komma 
överens om.

Or. en

Motivering

Vid installeringen av värmemätare bör man ta hänsyn till den tekniska och ekonomiska 
genomförbarheten, särskilt med tanke på långsiktiga kostnader och fördelar. Bestämmelserna 
om fakturering ska lämna utrymme för olika faktureringsmetoder (inklusive direktdebitering) 
och intervaller i enlighet med konsumenternas behov, användning och särskilda preferenser.

Ändringsförslag 991
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 

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

med beaktande av den ekonomiska 
genomförbarheten, senast den 1 januari 
2015, säkerställa att den information som 
tillhandahålls om förbrukningen är 
korrekt och baserad på faktisk förbrukning, 
för alla sektorer som omfattas av det 
nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 
i bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med dessa uppgifter som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. de

Motivering

Särskilt när det gäller värmekostnaderna kan månadsvis fakturering ställa till med sociala 
problem och ekonomiska svårigheter för hyresgäster/konsumenter, eftersom kostnaderna inte 
är jämnt fördelade över året utan är avsevärt högre under vintermånaderna, då 
uppvärmningen kostar särskilt mycket. Begreppet fakturering måste därför absolut 
förtydligas.

Ändringsförslag 992
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och direktiv 
2009/73/EG avseende fakturering ska 
medlemsstaterna, senast den 1 januari 
2015, säkerställa korrekt fakturering
baserad på faktisk förbrukning, för alla 
sektorer som omfattas av det nuvarande 
direktivet, däribland energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, genom smart 
mätning eller självavläsning och i 
överensstämmelse med de nationella 
planerna för installation av smarta 
mätare enligt kraven i 
direktiv 2009/72/EG säkerställa att 
faktureringen är korrekt och informerar 
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detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

om faktisk förbrukning, för alla sektorer 
som omfattas av det nuvarande direktivet, 
däribland energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 993
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 994
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 995
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 996
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 
1 januari 2015, eller vid tidpunkten för 
installation av den smarta mätaren,
säkerställa korrekta kontobesked baserade
på faktisk förbrukning, för alla sektorer 
som omfattas av det nuvarande direktivet, 
däribland energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med kontobeskedet som ger 
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energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 997
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 998
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 999
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 
1 januari 2015, säkerställa korrekt 
fakturering baserad på faktisk förbrukning, 

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

för alla sektorer som omfattas av det 
nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 
i bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI, under förutsättning 
att lämpliga tekniklösningar finns 
tillgängliga.

Or. de

Ändringsförslag 1000
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv d2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
fakturainformationen är baserad på 
faktisk förbrukning Lämplig information 
ska göras tillgänglig med 
fakturainformationen som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. de
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Ändringsförslag 1001
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 
1 januari 2015, säkerställa korrekt 

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

fakturering och att informationen på 
fakturan är baserad på faktisk 
förbrukning, för alla sektorer som omfattas 
av det nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI och de relevanta 
bestämmelserna för el i 
direktiv 2009/72/EG och för gas i 
direktiv 2009/73/EG.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör få korrekt och tydlig information om sin faktiska förbrukning men måste 
inte betala sina fakturor utifrån faktisk förbrukning. Bestämmelsen bör vara i 
överensstämmelse med tredje energipaketets krav på införande av smarta mätare.

Ändringsförslag 1003
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 
1 januari 2015, säkerställa korrekt 
fakturering baserad på faktisk förbrukning, 
för alla sektorer som omfattas av det 
nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 

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

energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 1004
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 1005
Ioan Enciu
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 1006
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1007
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1008
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1009
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska kräva att, om 
slutförbrukaren så begär, informationen på 
energifakturan och den historiska 
förbrukningen görs tillgänglig för en av 
slutförbrukaren utsedd leverantör av 
energitjänster i den form som också 
slutförbrukaren erhåller. Bestämmelser 
om delning av kostnaderna ska avtalas i 
förväg om de avtalsslutande parterna 
avviker från detta.

Or. de

Motivering

Varje modifiering kan komma att öka byråkratin och därmed leda till ökade kostnader. Om de 
önskar det får de avtalsslutande parterna avvika från detta men om det då uppstår 
frågetecken kommer det att bli kunden som får stå för de högre kostnaderna.

Ändringsförslag 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 1011
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1012
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1013
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 



PE475.955v01-00 48/102 AM\883623SV.doc

SV

information om och beräkningar av 
energiavgifter ska ges till konsumenterna 
på begäran i god tid och i ett lättbegripligt 
format som gör att konsumenterna kan 
jämföra avtal på likartade grunder och 
byta energileverantör på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1014
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där så är lämpligt bör medlemsstaterna 
uppmuntra avgiftsstrukturer som ger 
konsumenterna incitament att spara 
mindre mängdenheter energiförbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 1015
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Faktureringsinformation och 
kontobesked om individuell förbrukning av 
energi, samt den övriga informationen i 
punkterna 1, 2, 3 och bilaga VI, ska 
tillhandahållas slutförbrukare utan kostnad 
genom minst två slags direkta 
återkopplingar, varav den ena ska vara en 
avläsningstavla i hemmet.

Or. en
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Motivering

Rådet för europeiska energitillsynsmyndigheter rekommenderar att information ska komma 
slutförbrukarna till del genom val av åtminstone två kommunikationskanaler. Analyser från 
pilotprojekt med smarta mätare och undersökningar för att öka energieffektiviteten och 
möjliggöra laststyrning har visat att avläsningstavlor i hemmet ger de bästa resultaten i fråga 
om energibesparingar.

Ändringsförslag 1016
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Elektroniskt tillhandahållen 
mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2, 3 
och bilaga VI, ska tillhandahållas 
slutförbrukare. Detta ska inte gälla för 
pappersfakturor.

Or. en

Motivering

Information bör ges kostnadseffektivt, men detta bör endast gälla för elektroniskt 
tillhandahållen information för att hålla nere de administrativa kostnaderna så mycket som 
möjligt.

Ändringsförslag 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1018
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2 och
3, ska tillhandahållas slutförbrukare på ett 
öppet och kostnadseffektivt sätt.

Or. en
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Motivering

Direktivet bör göra en tydligare åtskillnad mellan obligatoriska minimikrav för information 
om mätning och på fakturor som tillhandahålls samtliga konsumenter och mer avancerad 
information i konkurrensmässiga erbjudanden som inte kan tillhandahållas utan kostnad.

Ändringsförslag 1019
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2, 3 
och bilaga VI, ska tillhandahållas 
slutförbrukare på ett kostnadseffektivt och 
öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1020
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2 och
3,  ska tillhandahållas slutförbrukare till
lägsta möjliga kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Bilaga VI är för ingående. Att tillhandahålla slutförbrukarna alla uppgifter leder snarare till 
frustration och överdrivna krav. Slutligen borde slutkunden via ett gränssnitt själv kunna nå 
de uppgifter som är till hjälp för att han eller hon ska kunna bedöma sin energiförbrukning. 
Nationella bestämmelser för delning av kostnaderna existerar redan och kommissionen har 
inte lagt fram några skäl för att enhetlighet måste uppnås.

Ändringsförslag 1022
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska förbinda sig att etablera forskning för 
att hitta teknik som är förenlig med 
historiska byggnader och 
kulturbyggnader i alla avseenden som har 
att göra med tillämpningen av förnybar 
energi och installationen av smarta 
mätare och övrig energispar- och 
produktionsteknik som ska installeras i 
dessa byggnader. Kommissionen och 
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medlemsstaterna ska förbinda sig att 
sprida forskningsresultaten.

Or. es

Ändringsförslag 1025
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bestämmelserna i denna artikel ska 
vara i överensstämmelse med tidsplanen 
och villkoren för driftsättningen av 
smarta mätare enligt 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG, 
och de mätare som installerats i enlighet 
med de båda direktiven bör möjliggöra en 
tydlig fakturering som grundar sig på 
faktisk förbrukning.

Or. fr

Ändringsförslag 1026
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kostnader för inköp, installation och 
underhåll av enskilda el-, gas-, 
centralvärme-, centralkyla-, och 
varmvattenmätare som installerats enligt 
detta direktiv ska energileverantörerna stå 
för enligt villkoren i 
energiprestandaavtalen.

Or. ro



AM\883623SV.doc 55/102 PE475.955v01-00

SV

Ändringsförslag 1027
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Historiska byggnader och 
kulturbyggnader har sina särdrag. Därför 
behöver olika energiförbrukningsmönster 
klarläggas och då gäller det att ta hänsyn 
till vilka isoleringsegenskaper den 
historiska arkitekturen har, liksom till hur 
den anpassats till miljön och till vilka bra 
lösningar man tidigare tillämpat på 
byggnadernas användning och funktion.

Or. es
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Ändringsförslag 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Finansiering

1. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska inrätta finansieringsfaciliteter och -
mekanismer som ska omfatta 
a) ekonomiska bidrag och böter för 
bristande uppfyllelse av de förpliktelser 
som fastställs i artikel 6,
b) medel som tilldelats energieffektivitet 
enligt den fleråriga budgetramen, särskilt 
ur Sammanhållningsfonden och struktur-
och landsbygdsutvecklingsfonderna, och 
anslagits till europeiska finansiella 
instrument, tekniskt stöd och 
finansieringslösningar,
c) medel som tilldelats energieffektivitet 
från Europeiska investeringsbanken 
(EIB) och andra europeiska 
finansinstitut, särskilt Europeiska banken 
för återuppbyggnad och utveckling 
(EBRD) och Europarådets 
utvecklingsbank (CEB),
d) nationella medel, däribland från 
offentliga banker och andra nationella 
finansinstitut,
e) 10 procent av de totala anslagen i 
Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden, 
som kan användas till att främja 
energieffektivitetsåtgärder som vidtas 
enligt detta direktiv,
f) användning av andra EU-medel för att 
främja forskning och utveckling, 
upplysningskampanjer och kunskaper om 
energieffektivitet.
2. Ekonomiska eller skattemässiga 
incitament ska tillhandahållas för 
genomförandet av rekommendationerna i 
de energibesiktningar som genomförs 
enligt detta direktiv.
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Finansieringsfaciliteterna ska
a) tillhandahålla finansiella verktyg (t.ex. 
lånegarantier för privat kapital, garantier 
för låneavtal för att främja 
energieffektivitet, bidrag, subventionerade 
lån och särskilda kreditutfästelser) som 
ska minska både de upplevda och de 
faktiska riskerna med 
energieffektivitetsprojekt,
b) tillhandahålla tillräckliga medel till 
stöd för utbildning och 
certifieringsprogram för att förbättra och 
ackreditera energieffektivitetskompetens 
för.
3. För att uppfylla målen i punkterna 1 
och 2 ska kommissionen och 
medlemsstaterna framför allt vidta 
åtgärder för att stödja investeringar i 
förbättrad energieffektivitet till gagn för 
dem som är drabbade av energifattigdom, 
inbegripet energiprestandaavtal.
4. Medlemsstaterna får tillämpa en lägre 
momssats, men inte lägre än 5 procent, på 
tjänster och varor som köps in enligt detta 
direktiv.
5. Kommissionen ska, om så är lämpligt, 
direkt eller genom de europeiska 
finansinstituten, på begäran hjälpa 
medlemsstaterna att inrätta 
finansieringsfaciliteter och system för 
tekniskt stöd i syfte att öka 
energieffektiviteten i olika sektorer, 
genom att stödja utbyte av bästa praxis 
mellan de ansvariga nationella eller 
regionala myndigheterna eller organen.

Or. ro

Ändringsförslag 1030
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 1031
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 

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

proportionerliga och avskräckande. 
Påföljden får varken utdömas på ett 
schablonmässigt sätt eller som om det 
föreligger strikt ansvar. Det ska göras en 
noggrann bedömning i varje enskilt fall 
av vilka insatser exempelvis 
energiföretagen gjort för att nå målen och 
varför målen inte kunnat nås.
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 
träder i kraft] och utan dröjsmål anmäla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. de

Ändringsförslag 1032
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

För det fall att medlemsstaterna beslutar sig för andra instrument än de kommissionen 
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föreslår är det meningslöst med påföljder.

Ändringsförslag 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska, om de inte har valt 
att tillämpa godkända alternativa 
tillvägagångssätt, införa bestämmelser om 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. 
Påföljderna kan bestå i krav på att köpa 
ytterligare utsläppsrätter på den öppna 
marknaden. Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 
träder i kraft] och utan dröjsmål anmäla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 1034
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 

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

och proportionerliga. Medlemsstaterna ska 
anmäla bestämmelserna till kommissionen 
senast [tolv månader efter det att detta 
direktiv träder i kraft] och utan dröjsmål 
anmäla eventuella senare ändringar som 
påverkar dem.

Or. en

Ändringsförslag 1035
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 1036
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta 
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bestämmelser om incitament och 
finansiering för att stimulera företag och 
hushåll att göra investeringar i 
energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med incitament för att främja energieffektiviteten inom EU. Påföljder hjälper 
ingen.

Ändringsförslag 1037
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de belopp 
som påföljderna ger upphov till används 
till att ekonomiskt stödja 
energieffektivitet, med hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 16a.

Or. en

Ändringsförslag 1038
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme 
samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, 
som innehåller upplysningarna i bilaga
VII. Planerna ska uppdateras och 

utgår



AM\883623SV.doc 63/102 PE475.955v01-00

SV

anmälas till kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

Or. en

Ändringsförslag 1039
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Varje nationell plan ska fastställa
a) nationella kraftvärmeutvecklingsmål 
för år 2020 och etappmål i 
överensstämmelse med detta,
b) områden där fjärrvärme ska främjas 
och där kostnads-nyttoanalysen har 
identifierat kraftvärmepotential,
c) upplysningarna i bilaga VII,

d) Planerna bör bygga på en heltäckande 
kostnads-nyttoanalys för varje planerad 
investering, med hänsyn till den befintliga 
efterfrågenivån på värme och utvärdera 
de olika förbrukarprofilerna (t.ex. 
förbrukningsmönster inom industri-, 
bostads- och tjänstesektorerna). Dessutom 
bör olika typer av kraftvärme 
(mikrokraftvärme, för egen förbrukning 
osv.) övervägas utifrån särdragen i de 
olika nationella efterfråge- och 
förbrukningsmönstren.

Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
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fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. en

Motivering

Ett och samma angreppssätt för att främja kraftvärme är inte att rekommendera. Till följd av 
många tekniska frågor kring kraftvärme bör det tas hänsyn till de nationella 
omständigheterna. Krav bör införas på grundval av en kostnads-nyttoanalys som genomförts 
på en systemnivå enligt tydligt fastställda kriterier och villkor. Analysen bör kartlägga 
utvecklingsområden för fjärrvärme och fjärrkyla där efterfrågan på värme är tillräckligt stor 
för att motivera ett fjärrvärme- och fjärrkylanät.

Ändringsförslag 1041
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Varje nationell plan ska fastställa
a) nationella kraftvärmeutvecklingsmål
för år 2020 och etappmål i 
överensstämmelse med detta,
b) områden där fjärrvärme ska främjas 
och där kostnads-nyttoanalysen har 
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identifierat kraftvärmepotential,
c) upplysningarna i bilaga VII,

d) Planerna bör bygga på en heltäckande 
kostnads-nyttoanalys för varje planerad 
investering, med hänsyn till den befintliga 
efterfrågenivån på värme och utvärdera 
de olika förbrukarprofilerna (t.ex. 
förbrukningsmönster inom industri-, 
bostads- och tjänstesektorerna). Dessutom 
bör olika typer av kraftvärme 
(mikrokraftvärme, för egen förbrukning 
osv.) övervägas utifrån särdragen i de 
olika nationella efterfråge- och 
förbrukningsmönstren,
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1042
Ivo Belet
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna analysera och anmäla till 
kommissionen en övergripande 
bedömning av potentialen för tillämpning 
av högeffektiv kraftvärme  
Bedömningarna ska uppdateras och 
anmälas till kommissionen vart femte år.

Or. en

Ändringsförslag 1043
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2016 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII.
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landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

Or. de

Motivering

För att utarbeta så ingående planer behöver medlemsstaterna tid och personal. Att anslå 
två år för detta är realistiskt. Det kan inte heller förväntas att planerna blir inaktuella på fem 
eller tio års sikt, utan man kan avstå från regelbundna uppdateringar, som är enormt 
arbetskrävande och därmed kostsamma. Förpliktigande planer är inte förenliga med 
principen om fri konkurrens.

Ändringsförslag 1044
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2015 ska 
medlemsstaterna genomföra och anmäla 
till kommissionen en övergripande 
bedömning av efterfrågan på värme och 
kyla för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. Om 
de redan har genomfört en jämförbar 
bedömning ska de anmäla detta till 
kommissionen. I bedömningen bör man ta 
hänsyn till olika former av kraftvärme 
utifrån särdrag i de olika nationella 
efterfråge- och konsumtionsmönstren.
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska se till att effektiv 
användning av energiresurserna och 
utvecklingen av effektiva värme- och 
kylsystem beaktas i lokala och regionala 
utvecklingsplaner, däribland fysiska planer 
för städer och landsbygd, samt i lokala och 
regionala energistrategier och -planer. De 
lokala och regionala värmemarknaderna 
ska beaktas.



AM\883623SV.doc 69/102 PE475.955v01-00

SV

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2015 ska 
medlemsstaterna genomföra och anmäla 
till kommissionen en övergripande 
bedömning av efterfrågan på kraftvärme
för att utveckla potentialen för tillämpning 
av högeffektiv kraftvärme samt effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla, som innehåller 
upplysningarna i bilaga VII. Om de redan 
har genomfört en jämförbar bedömning 
ska de anmäla detta till kommissionen. I 
bedömningen bör man ta hänsyn till olika 
former av kraftvärme utifrån särdrag i de 
olika nationella efterfråge- och 
konsumtionsmönstren. Planerna ska 
uppdateras och anmälas till kommissionen 
vart femte år. Medlemsstaterna ska se till 
att effektiv användning av 
energiresurserna och utvecklingen av 
effektiva värme- och kylsystem beaktas i 
lokala och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt i lokala och regionala 
energistrategier och -planer.

Or. en

Ändringsförslag 1046
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2015 ska 
medlemsstaterna genomföra och anmäla 
till kommissionen en bedömning av
potentialen för tillämpning av högeffektiv 
kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och 
fjärrkyla, genom att ange upplysningarna i 
bilaga VII. Om de har genomfört en 
jämförbar bedömning ska de anmäla detta 
till kommissionen. Bedömningen ska 
uppdateras och anmälas till kommissionen 
vart femte år. Medlemsstaterna ska se till 
att effektiv användning av 
energiresurserna och utvecklingen av 
effektiva värme- och kylsystem beaktas i 
samtliga lokala och regionala 
energistrategier. De lokala och regionala 
värmemarknaderna ska beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2015 ska 
medlemsstaterna genomföra och anmäla 
till kommissionen en övergripande 
bedömning av potentialen för tillämpning 
av högeffektiv kraftvärme samt effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla, genom att ange 
upplysningarna i bilaga VII. Om de redan 
har genomfört en jämförbar bedömning 
ska de anmäla detta till kommissionen.
Bedömningen ska uppdateras och anmälas 
till kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska se till att effektiv 
användning av energiresurserna och 
utvecklingen av effektiva värme- och 
kylsystem beaktas i lokala och regionala
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bilaga VII. utvecklingsplaner, däribland fysiska planer 
för städer och landsbygd, samt i lokala och 
regionala energistrategier och -planer. De 
lokala och regionala värmemarknaderna 
ska beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 1048
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska uppmuntra till att 
effektiv användning av energiresurserna 
och utveckling av effektiva värme- och 
kylsystem beaktas i lokala och regionala
utvecklingsplaner, däribland fysiska planer 
för städer och landsbygd, samt i lokala och 
regionala energistrategier och -planer. De 
lokala och regionala värmemarknaderna 
ska beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1



PE475.955v01-00 72/102 AM\883623SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en övergripande 
bedömning för att utveckla potentialen för 
energieffektiv teknik, bl.a. högeffektiv 
kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och 
fjärrkyla, som innehåller upplysningarna i 
bilaga VII. Planerna ska uppdateras och 
anmälas till kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt att de lokala och regionala 
värmemarknaderna tas med i 
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beräkningen. Medlemsstaterna ska i 
enlighet med den bedömning som avses i 
början av denna punkt genomföra en 
kostnads-nyttoanalys som omfattar deras 
territorium, vilken ska grunda sig på 
teknisk och ekonomisk genomförbarhet, 
så att effektiva lösningar kan genomföras 
till rimliga kostnader.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste först få göra en allmän bedömning av relevanta lösningar för 
energieffektivitet på grundval av en kostnads-nyttoanalys, utan förutfattade meningar. De 
lokala omständigheterna bör även beaktas.

Ändringsförslag 1051
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år och bör bland 
annat beakta sannolik minskad värme-
och kylbelastning till följd av kapitel II 
artiklarna 4–8, genomförandet av 
direktiv 2010/31/EU och andra åtgärder, 
och hur den minskade 
energiförbrukningen kommer att påverka 
framtida infrastrukturbehov. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
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samt uppfyller utformningskriterierna i
bilaga VII. I de nationella värme- och 
kylplanerna ska man ta full hänsyn till 
analysen av den nationella potentialen för 
högeffektiv kraftvärme som genomförts 
enligt direktiv 2004/8/EG.

Or. en

Motivering

Vid energiåtgärder på leverantörssidan måste man ta hänsyn till förbättringar på 
efterfrågesidan för att undvika överutbud och onödiga investeringar.

Ändringsförslag 1052
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII. Om någon medlemsstat 
kommit mycket långt med att tillvarata 
potentialen för kraftvärme så att nya 
åtgärder i den medlemsstaten blir 
uppenbart mindre kostnadseffektiva än i 
andra länder får kommissionen av 
motiverade skäl undanta den 
medlemsstaten från föreskrifterna i 
artikel 10.
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Or. fi

Motivering

Somliga länder har åtskilligt fler kraftvärmeverk än andra. Det måste löna sig att anlägga 
nya kraftvärmeverk enligt den fria marknadsekonomins principer och detta är en bra bit 
svårare i de nyssnämnda länderna än i sådana medlemsländer som har gott om outnyttjad 
potential för kraftvärme.

Ändringsförslag 1053
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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 
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are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Ändringsförslag 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1055
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bilaga VII.«

innehåller upplysningarna i bilaga VII.
Den administrativa bördan bör vara så 
liten som möjligt. Planerna ska uppdateras 
och anmälas till kommissionen vart femte 
år. Medlemsstaterna ska genom sina 
rättsliga ramar se till att nationella värme-
och kylplaner tas med i beräkningen i 
lokala och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII. I dessa 
fysiska planer bör högeffektiv kraftvärme 
prioriteras.

Or. de

Ändringsförslag 1056
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna analysera hur potentialen 
skulle kunna utvecklas för tillämpning av 
högeffektiv kraftvärme samt effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla, med 
upplysningarna i bilaga VII, inbegripet en 
kostnads-nyttoanalys, och delge 
kommissionen denna information. 
Analyserna ska uppdateras i nära 
samarbete med de lokala myndigheterna
och anmälas till kommissionen vart femte 
år. Medlemsstaterna ska genom sina 
rättsliga ramar se till att nationella värme-
och kylplaner tas med i beräkningen i 
lokala och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

Or. de
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Ändringsförslag 1057
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

För att man ska kunna förverkliga en rejäl ökning av energieffektiviteten, som ska få 
genomslag särskilt på lokal nivå, måste också de lokala myndigheterna få delta i planerings-
och uppdateringsarbetet.

Ändringsförslag 1058
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1059
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

I nationella planer för värme och kyla bör man fastställa åtgärder för att främja en 
modernisering av näten för fjärrvärme och fjärrkyla, särskilt i Central- och Östeuropa, men 
även annorstädes.

Ändringsförslag 1060
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2015 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. De 
administrativa kostnaderna bör hållas så 
låga som möjligt. Planerna ska uppdateras 
och anmälas till kommissionen vart femte 
år. Medlemsstaterna ska genom sina 
rättsliga ramar se till att lokala och 
regionala utvecklingsplaner tas med i 
beräkningen i nationella värme- och 
kylplaner, däribland fysiska planer för 
städer och landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII. .

Or. ro

Ändringsförslag 1061
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 

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

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

Or. en

Motivering

Det bör i de nationella värme- och kylplanerna fastställas åtgärder för att stödja 
moderniseringen av fjärrvärme- och fjärrkylanäten i synnerhet, men inte enbart, i Central-
och Östeuropa.

Ändringsförslag 1062
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. en

Ändringsförslag 1063
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör i de nationella värme- och kylplanerna fastställas åtgärder för att stödja 
moderniseringen av fjärrvärme- och fjärrkylanäten i synnerhet, men inte enbart, i Central-
och Östeuropa.
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Ändringsförslag 1064
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1065
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna analysera hur potentialen 
skulle kunna utvecklas för tillämpning av 
högeffektiv kraftvärme samt effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla och delge 
kommissionen denna information, 
inbegripet upplysningarna i bilaga VII. 
Analyserna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
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ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

ramar se till att nationella analyser av 
potentialen för värme och kyla tas med i 
beräkningen i lokala och regionala 
utvecklingsplaner, däribland fysiska planer 
för städer och landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

Or. de

Motivering

Att utarbeta värme- och kylplaner blir enormt byråkratiskt tungrott. Skyldigheten att beakta 
de nationella planerna påverkar avsevärt den innehållsliga utformningen av den kommunala 
fysiska planeringen av markanvändning och bebyggelse. Detta ingrepp strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1067
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2015 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. De 
administrativa bördorna bör hållas så 
låga som möjligt. Planerna ska uppdateras 
och anmälas till kommissionen vart 
femte år. Medlemsstaterna ska genom sina 
rättsliga ramar se till att nationella värme-
och kylplaner tas med i beräkningen i 
lokala och regionala utvecklingsplaner, 
däribland fysiska planer för städer och 
landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII.

Or. en

Motivering

Tidsfristen till den 1 januari 2014 som föreslås för de nationella värme- och kylplanerna är 
alltför snäv och kommer att orsaka flaskhalsar i kapaciteten för den kvalificerade personal 
som krävs och medföra mycket högre kostnader. Därför föreslås en förlängning till den 
1 januari 2015.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl
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Ändringsförslag 1070
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 1 januari 2015 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Or. de

Motivering

Att sätta den 1 januari 2014 som datum är alldeles för tidigt för ett direktiv som ska träda 
i kraft tidigast 2013 i samtliga medlemsstater. I synnerhet som kommissionen först just den 
1 januari 2014 måste lägga fram de enligt artikel 19.2 föreskrivna riktlinjerna för 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1071
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1072
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1073
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I analyserna om potentialen för 
kraftvärme samt fjärrvärme och fjärrkyla 
ska man beakta bestämmelserna i andra 
befintliga nationella planer, som inrättats 
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med hänsyn till kraven i nationell 
lagstiftning eller EU-lagstiftning om 
energi, energieffektivitet, användning av 
förnybar energi och klimatåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1074
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Analyserna ska fastställa
a) nationella kraftvärmeutvecklingsmål 
för år 2020 och etappmål i 
överensstämmelse med detta,
b) områden där fjärrvärme ska främjas 
och där kostnads-nyttoanalysen har 
identifierat kraftvärmepotential,
c) upplysningarna i bilaga VII.
Medlemsstaterna ska i enlighet med den 
bedömning som avses i punkt 1 
genomföra en kostnads–nyttoanalys som 
omfattar deras territorium, vilken bland 
annat ska grunda sig på 
klimatförhållanden, ekonomisk 
genomförbarhet eller teknisk lämplighet, 
så att de mest kostnadseffektiva 
lösningarna för att tillgodose kraven på 
värme och kyla kan kartläggas och 
genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 1075
Konrad Szymański

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

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

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1077
Norbert Glante



AM\883623SV.doc 91/102 PE475.955v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla, 
eller för att modernisera de befintliga 
strukturerna, för att hantera utvecklingen 
av högeffektiv kraftvärme och 
användningen av värme och kyla från 
avfallsvärme och förnybara energikällor 
enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. I synnerhet 
ska beslut om de tillstånd som avses i 
punkterna 3, 6 och 8 överensstämma med 
de nationella värme- och kylplanerna. Vid 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
ska de prioritera högeffektiv kraftvärme 
snarare än separat värmeproduktion från 
förbränningsanläggningar.

Or. de

Motivering

Beslut om tillstånd bör kopplas till den aktuella efterfrågan på värme, som fastställts i de 
nationella värme- och kylplanerna. När det gäller värmeproduktion från 
solenergianläggningar eller från geotermisk energi är kraftvärme inget alternativ.

Ändringsförslag 1078
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla, 
däribland en uppgradering av befintlig 
infrastruktur, för att hantera utvecklingen 
av högeffektiv kraftvärme och 
användningen av värme och kyla från 
avfallsvärme och förnybara energikällor 
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fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. De 
godkännande- och tillståndsbeslut som 
avses i punkterna 3, 6 och 8 ska fattas i 
överensstämmelse med nationella värme-
och kylplaner. Vid utvecklingen av 
fjärrvärme och fjärrkyla ska högeffektiv 
kraftvärme i möjligaste mån prioriteras 
framför separat värmeproduktion från 
förbränningsenheter.

Or. en

Motivering

Det bör i de nationella värme- och kylplanerna fastställas åtgärder för att stödja 
moderniseringen av fjärrvärme- och fjärrkylanäten i synnerhet, men inte enbart, i Central-
och Östeuropa. Den andra ändringen som föreslås avser att koppla beslutet om tillstånd eller 
godkännande till att installatörerna tar hänsyn till den värmeefterfrågan som kartlagts i de 
nationella värme- och kylplanerna. Den tredje ändringen motiveras av energikällor såsom 
solvärme och jordvärme, där kraftvärme inte nödvändigtvis är ett alternativ.

Ändringsförslag 1079
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
För att stödja nödvändiga investeringar 
ska åtgärder därför vidtas för att 
underlätta tillgång till offentlig och privat 
finansiering, samt EU-finansiering, 
samtidigt som skattebefrielse kan tas i 
beaktande. Vid utvecklingen av fjärrvärme 
och fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion i de fall detta är 
kostnadseffektivt.
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Or. ro

Ändringsförslag 1080
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion. Kostnaderna för 
utvecklingen av fjärrvärme- och 
fjärrkylainfrastrukturer ska de användare 
som är anslutna till sådan infrastruktur 
stå för genom bestämda avgifter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion. Kostnaderna för 
utvecklingen av fjärrvärme- och 
fjärrkylainfrastrukturer ska de användare 
som är anslutna till sådan infrastruktur 
stå för genom bestämda avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
För att driva igenom nödvändiga 
infrastrukturinvesteringar ska 
lättåtkomlig tillgång till relevant 
finansiering samt skattebefrielse tas i 
beaktande. Vid utvecklingen av fjärrvärme 
och fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
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värmeproduktion.

Or. en

Motivering

Fjärrvärme och fjärrkyla kommer att bidra väsentligt till energieffektivitetsmålen samt 
högeffektiv fjärrvärme och fjärrkyla. På grund av höga infrastrukturkostnader kommer 
lättåtkomlig tillgång till offentlig finansiering samt skattebefrielse att behövas för att utveckla 
den fulla potentialen hos fjärrvärme och fjärrkyla samt högeffektiv kraftvärme.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla den 
kraftvärmeinfrastruktur som i den 
övergripande bedömningen har fastställts 
som kostnadseffektiv. Vid utvecklingen av 
fjärrvärme och fjärrkyla ska de i möjligaste 
mån välja högeffektiv kraftvärme snarare 
än separat värmeproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor. För att säkerställa effektiva 
marknadsvillkor för slutförbrukaren ska 
fjärrvärme- och fjärrkylanäten vara 
konkurrensutsatta.

Or. en

Ändringsförslag 1085
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska, på grundval av 
den bedömning som avses i punkt 1, vidta 
de åtgärder som behövs för att utveckla en 
effektiv infrastruktur för fjärrvärme och 
fjärrkyla för att hantera utvecklingen av 
högeffektiv kraftvärme och användningen 
av värme och kyla från avfallsvärme och 
förnybara energikällor enligt punkterna 1, 
3, 6 och 7. Vid godkännandet av system 
för fjärrvärme och fjärrkyla ska de i 
möjligaste mån och i de fall då detta är 
kostnadseffektivt välja högeffektiv 
kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 1086
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. 
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de, i den mån detta är 
tekniskt och ekologiskt rimligt, välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion. För att främja 
nödvändiga investeringar ska tillgång till 
offentlig och privat finansiering 
underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 1087
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste först få göra en allmän bedömning av relevanta lösningar för 
energieffektivitet på grundval av en kostnads-nyttoanalys, utan förutfattade meningar. De 
lokala omständigheterna bör även beaktas.

Ändringsförslag 1089
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla, 
inbegripet uppgradering av befintlig 
infrastruktur, för att hantera utvecklingen 
av högeffektiv kraftvärme och 
användningen av värme och kyla från 
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Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

avfallsvärme och förnybara energikällor 
enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. Vid 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
ska de i möjligaste mån välja högeffektiv 
kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

Or. en

Motivering

Det bör i de nationella värme- och kylplanerna fastställas åtgärder för att stödja 
moderniseringen av fjärrvärme- och fjärrkylanäten i synnerhet, men inte enbart, i Central-
och Östeuropa.

Ändringsförslag 1090
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1091
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1092
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Primärbränslena kompletteras med kommunalt avfall som energikälla.
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Ändringsförslag 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 1094
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
och mekanismer som främjar nya 
kraftvärmeanläggningar, uteslutande små 
kraftvärmeenheter, vars totala tillförda 
effekt är lägre än 20 MW, i avlägsna, 
missgynnade och/eller energifattiga 
områden, särskilt där lokala resurser 
finns tillgängliga i närheten (mindre än 
15 mil bort), för att möjliggöra en 
decentraliserad energiproduktion. 
Medlemsstaterna ska särskilt förbinda sig 
att främja att sådana kraftvärmeenheter 
inrättas där lokala träavfallresurser, bl.a. 
från sågverk, kan användas.  
Medlemsstaterna ska skapa ett gynnsamt 
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klimat för att de små producenterna ska 
ha möjlighet att ekonomiskt genomföra 
sina projekt.

Or. fr

Motivering

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 
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.


