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Ændringsforslag 1280
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

udgår

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1281
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

Medlemsstaterne kan i deres 
godkendelseskriterier eller 
tilladelseskriterier inkludere betingelser, 
der undtager enkelte anlæg fra 
bestemmelserne i første afsnit, hvis en 
cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling, eller når 
grænseværdierne anført i bilag VIII, 
punkt 1, angående eksistensen af en 
yderligere varmebelastning ikke er 
opfyldt.

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller
b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1282
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

udgår
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1283
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 1285
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1286
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 

udgår
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livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

Or. en

Ændringsforslag 1287
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene.

Or. en

Ændringsforslag 1288
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling.

b) en cost-benefit-analyse, som indregner 
de fulde eksterne omkostninger og 
fordele, viser, at omkostningerne 
overstiger fordelene, når der sammenlignes 
med de fulde livscyklusomkostninger, 
herunder investeringer i infrastruktur, ved 
at levere den samme mængde varme med 
separat opvarmning eller køling.

Or. de
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Begrundelse

Jf. artikel 10, stk. 4, afsnit 14, litra c.

Ændringsforslag 1289
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) - det økonomiske og/eller geografiske 
potentiale gør, at en udnyttelse ikke er 
hensigtsmæssig

Or. de

Begrundelse

En tilslutning af industrianlæg til fjernvarme- og fjernkølenet skal være rentabel og teknisk 
gennemførlig. En cost-benefit-analyse skal sikre dette, før der iværksættes yderligere 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 1290
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1291
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1292
Gaston Franco

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal i medfør af subsidiaritetsprincippet have mulighed for at give 
fritagelse, uden at Kommissionen har mulighed for at modsætte sig dette.

Ændringsforslag 1293
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer, 
som medlemsstaterne skal tage i 
betragtning.

Or. ro
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Ændringsforslag 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2016. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen godkender de ændrede 
betingelser.

Or. pl

Ændringsforslag 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har seks måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Or. ro
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Ændringsforslag 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at foreslå ændringer. 
Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Or. de

Ændringsforslag 1297
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser for 
fritagelse. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise 
betingelserne eller foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Or. de
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Begrundelse

Markeder og teknologier udvikler sig permanent. Derfor er der behov for større fleksibilitet
ved tilladelsen til undtagelser.

Ændringsforslag 1298
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

udgår

Or. en

Begrundelse

De økonomiske og tekniske investeringsberegninger udarbejdes for at vurdere 
omkostningseffektiviteten af kraftværksinvesteringerne. Det er ikke nødvendigt at gennemføre 
en ny cost-benefit-analyse i hele EU af specielt kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 1299
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

udgår

Or. de
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Begrundelse

Der foreslås tekniske og økonomiske gennemførlighedsundersøgelser, som hver gang er rettet 
lokalt mod det konkrete anlæg og den konkrete beliggenhed. Kommissionens forslag om en 
regel, der gælder for alle, skal afvises allerede på grund af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 1300
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1301
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1302
Paul Rübig

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b). Metoden udarbejdes i 
samråd med de involverede aktører.
I en eventuel cost-benefit-analyse skal der 
tages hensyn til
– mikroøkonomisk levedygtighed
– effekten af eksisterende lokale 
energinets samlede energi- og 
ressourceeffektivitet
– kendetegnene ved profilen for den 
lokale energiefterspørgsel
– berørte anlægs driftstid og typiske 
investeringscyklusser.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at et kraftvarmeproduktionsprojekt ikke kun er socioøkonomisk levedygtigt, 
men også en positiv forretning for de involverede investorer. En metode til cost-benefit-
analysen bør omfatte disse perspektiver og udarbejdes, således at den involverer den industri, 
der foretager investeringerne.

Ændringsforslag 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b). Metoden udarbejdes i 
samråd med de involverede interessenter. 
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Denne metode tager højde for både 
socioøkonomiske og 
finansieringsmæssige perspektiver.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at et kraftvarmeproduktionsprojekt ikke kun er socioøkonomisk levedygtigt, 
men også en positiv forretning for de involverede investorer. Kraftvarmeproduktion bør ikke 
være et mål i sig selv. En metode til cost-benefit-analysen bør omfatte disse perspektiver og 
udarbejdes, således at den involverer den industri, der foretager investeringerne.

Ændringsforslag 1304
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b). Metoden udarbejdes i 
samråd med de involverede interessenter. 
Denne metode tager højde for både 
socioøkonomiske og 
finansieringsmæssige perspektiver.

Or. en

Ændringsforslag 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en fælles generel ramme for
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analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

cost-benefit-analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 
7, litra b), og stk. 8, litra b)

Or. ro

Ændringsforslag 1306
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode i overensstemmelse 
med de grundlæggende retningslinjer i 
bilag VIIIa for cost-benefit-analysen, der 
er omhandlet i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Metoden til cost-benefit-analysen, jf. 
stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), og stk. 8, litra 
b), fremgår af bilag VIII bis.

Or. en

Ændringsforslag 1308
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Metoden til cost-benefit-analysen, jf. 
stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), og stk. 8, litra 
b), fremgår af bilag VIII.

Or. en

Ændringsforslag 1309
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 1, litra a), stk. 4, litra c), 
stk. 7, litra b), og stk. 8, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 1, litra a), stk. 4, litra c), 
stk. 7, litra b), og stk. 8, litra b).

Or. en
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Ændringsforslag 1311
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne sikrer, at 
oprindelsen til elektricitet produceret ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion kan 
garanteres ved hjælp af objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier, som hver medlemsstat fastsætter 
på grundlag af de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der er 
nævnt i bilag II, litra f). De sikrer, at 
denne oprindelsesgaranti opfylder de krav 
og mindst indeholder de oplysninger, der 
er anført i bilag IX.

udgår

Medlemsstaterne anerkender gensidigt 
hinandens oprindelsesgarantier, 
udelukkende som bevis for de i dette 
stykke omhandlede elementer. En 
eventuel afvisning af at anerkende en 
oprindelsesgaranti som et sådant bevis -
særlig af grunde, der vedrører 
forebyggelse af svig - skal bygge objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om en sådan afvisning og 
om dens begrundelse. Hvis en 
medlemsstat afviser at anerkende en 
oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
træffe afgørelse om at tvinge den 
pågældende medlemsstat til at anerkende 
den, navnlig under hensyn til objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier, som ligger til grund for 
anerkendelsen.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
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grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning 
[nummeret på beslutningen], første gang 
den 1. januar 2015, og derefter hvert 
tiende år.

Or. en

Ændringsforslag 1312
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne sikrer, at 
oprindelsen til elektricitet produceret ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion kan 
garanteres ved hjælp af objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier, som hver medlemsstat fastsætter 
på grundlag af de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der er 
nævnt i bilag II, litra f). De sikrer, at 
denne oprindelsesgaranti opfylder de krav 
og mindst indeholder de oplysninger, der 
er anført i bilag IX.

udgår

Medlemsstaterne anerkender gensidigt 
hinandens oprindelsesgarantier, 
udelukkende som bevis for de i dette 
stykke omhandlede elementer. En 
eventuel afvisning af at anerkende en 
oprindelsesgaranti som et sådant bevis -
særlig af grunde, der vedrører 
forebyggelse af svig - skal bygge objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om en sådan afvisning og 
om dens begrundelse. Hvis en 
medlemsstat afviser at anerkende en 
oprindelsesgaranti, kan Kommissionen 
træffe afgørelse om at tvinge den 
pågældende medlemsstat til at anerkende 
den, navnlig under hensyn til objektive, 



AM\883845DA.doc 21/107 PE475.983v01-00

DA

gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier, som ligger til grund for 
anerkendelsen.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning 
[nummeret på beslutningen], første gang 
den 1. januar 2015, og derefter hvert 
tiende år.

Or. en

Ændringsforslag 1313
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender gensidigt 
hinandens oprindelsesgarantier, 
udelukkende som bevis for de i dette 
stykke omhandlede elementer. En eventuel 
afvisning af at anerkende en 
oprindelsesgaranti som et sådant bevis -
særlig af grunde, der vedrører forebyggelse 
af svig - skal bygge objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om en sådan afvisning og 
om dens begrundelse. Hvis en medlemsstat 
afviser at anerkende en oprindelses-
garanti, kan Kommissionen træffe 
afgørelse om at tvinge den pågældende 
medlemsstat til at anerkende den, navnlig 
under hensyn til objektive, gennem-
skuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier, som ligger til grund for 
anerkendelsen.

Medlemsstaterne anerkender gensidigt 
hinandens oprindelsesgarantier, 
udelukkende som bevis for de i dette 
stykke omhandlede elementer. En eventuel 
afvisning af at anerkende en 
oprindelsesgaranti som et sådant bevis -
særlig af grunde, der vedrører forebyggelse 
af svig - skal bygge objektive, 
gennemskuelige og ikke-diskriminerende 
kriterier. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om en sådan afvisning og 
om dens begrundelse. 
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Or. en

Ændringsforslag 1314
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning 
[nummeret på beslutningen], første gang 
den 1. januar 2015, og derefter hvert 
tiende år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning [nummeret 
på beslutningen], første gang den 1. januar 
2015, og derefter hvert tiende år.

Under hensyntagen til de tekniske 
fremskridt og innovationer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 18 for at revidere de 
harmoniserede referenceværdier for 
effektiviteten, der på grundlag af direktiv 
2004/8/EF er fastsat ved Kommissionens 
beslutning [nummeret på beslutningen], 
første gang den 1. januar 2015, og derefter 
hvert tiende år.

Or. fi
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Ændringsforslag 1316
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 18 for at 
revidere de harmoniserede 
referenceværdier for effektiviteten, der på 
grundlag af direktiv 2004/8/EF er fastsat 
ved Kommissionens beslutning [nummeret 
på beslutningen], første gang den 1. januar 
2015, og derefter hvert tiende år.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
takt med den tekniske udvikling at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 18 for at revidere de 
harmoniserede referenceværdier for 
effektiviteten, der på grundlag af direktiv 
2004/8/EF er fastsat ved Kommissionens 
beslutning [nummeret på beslutningen], 
første gang den 1. januar 2015, og derefter 
hvert tiende år.

Or. de

Begrundelse

Det afgørende for en tilpasning bør være det tekniske fremskridt.

Ændringsforslag 1317
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Medlemsstaterne sikrer, at det er en 
forudsætning for eventuel støtte til 
kraftvarmeproduktion, at elproduktionen 
foregår på højeffektive kraftvarmeværker, 
og at spildvarmen faktisk udnyttes til at 
opnå besparelser i forbruget af
primærenergi. Medlemsstaterne sondrer 
ikke mellem elektricitet, der forbruges på 
stedet, og elektricitet, der sendes ud i 
nettet. Statsstøttereglerne finder 
anvendelse på offentlig støtte til 

udgår
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kraftvarmeproduktion og til 
fjernvarmeproduktion og -net, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 1318
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Medlemsstaterne sikrer, at det er en 
forudsætning for eventuel støtte til 
kraftvarmeproduktion, at elproduktionen 
foregår på højeffektive kraftvarmeværker, 
og at spildvarmen faktisk udnyttes til at 
opnå besparelser i forbruget af 
primærenergi. Medlemsstaterne sondrer 
ikke mellem elektricitet, der forbruges på 
stedet, og elektricitet, der sendes ud i 
nettet. Statsstøttereglerne finder 
anvendelse på offentlig støtte til 
kraftvarmeproduktion og til 
fjernvarmeproduktion og -net, hvor det er 
relevant.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1319
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Medlemsstaterne udsteder 
retningslinjer for en metode til udregning 
af omkostningseffektiviteten for 
højeffektiv kraftvarmeproduktion. De 
meddeler Kommissionen disse 
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retningslinjer senest den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Medlemsstaterne sikrer offentlig 
finansiering af ordninger til fornyelse af 
vinduer og andre elementer, der kræves til 
isolering.

Or. es

Ændringsforslag 1321
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energiomformning udgår
Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager 
forbrænding af brændstoffer og har en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover, og for anlæg, der 
foretager raffinering af mineralsk olie og 
gas på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data 
for hvert anlæg, der indgår i disse 
oversigter, stilles på opfordring til 
rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, 
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stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1322
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energiomformning udgår
Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager 
forbrænding af brændstoffer og har en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover, og for anlæg, der 
foretager raffinering af mineralsk olie og 
gas på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data 
for hvert anlæg, der indgår i disse 
oversigter, stilles på opfordring til 
rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for et yderligere anlægskartotek ud over emissionshandelsordningen. 

Ændringsforslag 1323
Vicky Ford

Forslag til direktiv
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Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energiomformning udgår
Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager 
forbrænding af brændstoffer og har en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover, og for anlæg, der 
foretager raffinering af mineralsk olie og 
gas på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data 
for hvert anlæg, der indgår i disse 
oversigter, stilles på opfordring til 
rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der synes ikke at være væsentlige positive fordele ved at give disse oplysninger på grund af 
den allerede omfattende indberetningspligt i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 1324
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager 
forbrænding af brændstoffer og har en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på 
50 MW eller derover, og for anlæg, der 
foretager raffinering af mineralsk olie og 
gas på deres område. Oversigten 

udgår
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ajourføres hvert tredje år. De årlige data 
for hvert anlæg, der indgår i disse 
oversigter, stilles på opfordring til 
rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1325
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2, og sikrer, at de administrative byrder 
minimeres.

Or. ro

Ændringsforslag 1326
Antonio Cancian

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 20 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Or. it

Begrundelse

Det anførte tal 20 MW er den nuværende minimumsværdigrænse for inkludering af 
kraftværker i det europæiske emissionshandelsregister (i forbindelse med gennemførelsen af 
Kyotoprotokollen). Dets betydning ligger i, at det ville være muligt at have, og foretage 
sammenligninger mellem, to databaser, en for emissioner og en anden, der indeholder 
energidata.

Ændringsforslag 1327
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data for 
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deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

hvert anlæg, der indgår i disse oversigter, 
stilles på opfordring til rådighed for 
Kommissionen. Medlemsstaterne indsætter 
et ikke-fortroligt sammendrag af 
oversigternes oplysninger i aggregeret 
form i de rapporter, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1328
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover på deres område. Oversigten 
ajourføres hvert tredje år. De årlige data for 
hvert anlæg, der indgår i disse oversigter, 
stilles på opfordring til rådighed for 
Kommissionen. Medlemsstaterne indsætter 
et ikke-fortroligt sammendrag af 
oversigternes oplysninger i aggregeret 



AM\883845DA.doc 31/107 PE475.983v01-00

DA

fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

form i de rapporter, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Det er diskriminerende eksplicit at nævne bestemte anlæg. Energiomformningsanlæg bør alle 
behandles ens.

Ændringsforslag 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
tredje år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Medlemsstaterne udarbejder en 
dataoversigt i overensstemmelse med bilag 
X for alle anlæg, der foretager forbrænding 
af brændstoffer og har en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW eller 
derover, og for anlæg, der foretager 
raffinering af mineralsk olie og gas på 
deres område. Oversigten ajourføres hvert 
femte år. De årlige data for hvert anlæg, 
der indgår i disse oversigter, stilles på 
opfordring til rådighed for Kommissionen. 
Medlemsstaterne indsætter et ikke-
fortroligt sammendrag af oversigternes 
oplysninger i aggregeret form i de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
2.

Or. ro

Ændringsforslag 1330
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net. Endvidere sikrer 
medlemsstaterne, at de nationale 
tilsynsmyndigheder på energiområdet 
anvender en integreret fremgangsmåde 
omfattende potentielle besparelser i 
energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne.

Or. en

Ændringsforslag 1331
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net. Endvidere sikrer 
medlemsstaterne, at de nationale 
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tilsynsmyndigheder på energiområdet 
anvender en integreret fremgangsmåde 
omfattende potentielle besparelser i 
energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag burde de nationale tilsynsmyndigheder gives beføjelser til at 
belønne/støtte lokale/regionale energiselskaber, der handler i energisystemets interesse.

Ændringsforslag 1332
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net.

 Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net. Endvidere sikrer 
medlemsstaterne, at de nationale 
tilsynsmyndigheder på energiområdet 
anvender en integreret fremgangsmåde 
omfattende potentielle besparelser i 
energiforsyningen og 
slutanvendelsessektorerne.

Or. en

Ændringsforslag 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder 
netoperatørerne til at tilbyde 
systemtjenester til brugerne af nettet, som 
gør det muligt for dem at gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt 
hensyn til energieffektiviteten i deres 
beslutninger om driften af gas- og 
elinfrastrukturen. De sikrer navnlig, at 
nettakster og -regler tilskynder til at 
gennemføre 
energieffektiviseringsforanstaltninger som 
led i den fortsatte udbygning af de 
intelligente net.

Or. en

Ændringsforslag 1334
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Medlemsstaterne sikrer, at 
husholdninger eller samfundet kan tilføre 
elnettet overskudselektricitet produceret 
ved hjælp af mindre teknologier eller 
mikroteknologi, og at de kompenseres 
herfor økonomisk. Når borgerne, 
individuelt eller i grupper, ejer og driver 
vedvarende mikroenergisystemer, 
betragtes det ikke som produktion, men 
som energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1335
Gaston Franco
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at netregulering, 
og nettakster, som energitilsynsmyndighe-
derne har fastsat eller godkendt, opfylder 
kriterierne i bilag XI under hensyntagen til 
de retningslinjer og regler, der er 
udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

For elektricitet sikrer medlemsstaterne, at 
netregulering, og nettakster, som 
energitilsynsmyndighederne har fastsat 
eller godkendt, opfylder kriterierne i bilag 
XI under hensyntagen til de retningslinjer 
og regler, der er udarbejdet i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009. For gas 
sikrer medlemsstaterne, at netregulering 
og nettakster, som 
energitilsynsmyndighederne har fastsat 
eller godkendt, udvikles i henhold til 
forordning nr. 715/2009.

Or. en

Begrundelse

I direktivet bør der skelnes mellem behov for transmissions- og distributionssystemer for 
elektricitet og transmission og distribution af naturgas.

Ændringsforslag 1336
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at netregulering, 
og nettakster, som energitilsynsmyndighe-
derne har fastsat eller godkendt, opfylder 
kriterierne i bilag XI under hensyntagen til 
de retningslinjer og regler, der er 
udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009.

Medlemsstaterne sikrer, at elnetregulering, 
og elnettakster, som 
energitilsynsmyndighederne har fastsat 
eller godkendt, opfylder kriterierne i bilag 
XI under hensyntagen til de retningslinjer 
og regler, der er udarbejdet i henhold til 
forordning (EF) nr. 714/2009 og 
forordning (EF) nr. 715/2009.

Or. en
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Ændringsforslag 1337
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at netregulering, 
og nettakster, som energitilsynsmyndighe-
derne har fastsat eller godkendt, opfylder 
kriterierne i bilag XI under hensyntagen til 
de retningslinjer og regler, der er 
udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. 
714/2009 og forordning (EF) nr. 
715/2009.

Medlemsstaterne sikrer, at netregulering, 
og nettakster, som 
energitilsynsmyndighederne for elektricitet 
har fastsat eller godkendt, opfylder 
kriterierne i bilag XI under hensyntagen til 
de retningslinjer og regler, der er 
udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. 
714/2009.

Or. en

Begrundelse

Da bilag XI kun gælder for elektricitet skal referencen til gas i afsnit 2 udelades.

Ændringsforslag 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
tilsynsmyndigheder på energiområdet 
tilskynder ressourcer på 
efterspørgselssiden, som f.eks. reaktion på 
efterspørgsel, til på en 
ikkediskriminerende måde at deltage 
sideløbende med forsyning på lokale og 
regionale energimarkeder.
Medlemsstaterne anmoder om nødvendigt 
de nationale tilsynsmyndigheder og 
TSO'erne om at definere tekniske 
specifikationer for deltagelse i markeder 
for energi og tertiære reserver på 
baggrund af de tekniske krav på disse 
markeder og kapaciteter for reaktion på 
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efterspørgsel. Der bør tages fuldt hensyn 
til mulighederne ved reaktion på 
efterspørgsel ved gennemførelse af 
nationale kapacitetsdækningsordninger 
eller andre foranstaltninger i forbindelse 
med energisikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Reaktion på efterspørgsel er et nøglebegreb, der defineres i dette direktiv, eftersom det er 
relativt nyt, men har et meget stort økonomisk og miljømæssigt potentiale. Adgangen af 
reaktion på efterspørgsel til engrosmarkedet og udviklingen af nationale og regionale 
markeder for reaktion på efterspørgsel skal gøres lettere.

Ændringsforslag 1339
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder fremmer 
energiefterspørgselsstyring (demand 
response) på engrosmarkederne på 
nationalt eller regionalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
tilsynsmyndigheder på energiområdet 
tilskynder ressourcer på 
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efterspørgselssiden, som f.eks. reaktion på 
efterspørgsel, til at deltage sideløbende 
med forsyning på lokale og regionale 
energimarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
husholdninger eller samfundet kan tilføre 
elnettet overskudselektricitet produceret 
ved hjælp af mindre teknologier eller 
mikroteknologi, og at de kompenseres 
herfor økonomisk. Når borgerne, 
individuelt eller i grupper, ejer og driver 
vedvarende mikroenergisystemer, 
betragtes det ikke som produktion, men 
som energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1342
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vedtager inden 30. 
juni 2013 planer, der:

udgår

a) vurderer potentialet for 
energieffektivisering i deres 
infrastrukturanlæg til gas, elektricitet, 
fjernvarme og fjernkøling, navnlig med 
hensyn til transmission, distribution, 
laststyring og interoperabilitet, samt 



AM\883845DA.doc 39/107 PE475.983v01-00

DA

tilslutning til energiproduktionsanlæg
b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten i netinfrastrukturen 
med en detaljeret tidsplan for deres 
gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

El-, gas- og varmenetoperatører er underlagt forretningsøkonomiske regler og opbygger og 
driver derfor deres aktiver på den mest effektive måde.

Ændringsforslag 1343
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurderer potentialet for 
energieffektivisering i deres 
infrastrukturanlæg til gas, elektricitet, 
fjernvarme og fjernkøling, navnlig med 
hensyn til transmission, distribution, 
laststyring og interoperabilitet, samt 
tilslutning til energiproduktionsanlæg

a) vurderer potentialet for 
energieffektivisering i deres 
infrastrukturanlæg til gas, elektricitet, 
fjernvarme og fjernkøling, navnlig med 
hensyn til transmission, distribution, 
laststyring og interoperabilitet, samt 
tilslutning til energiproduktionsanlæg, 
herunder mindre energiproduktionsanlæg 
og mikroproduktionsanlæg.

Or. en

Ændringsforslag 1344
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udpeger konkrete foranstaltninger og b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
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investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten i netinfrastrukturen 
med en detaljeret tidsplan for deres 
gennemførelse.

investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten eller foranstaltninger 
med det formål at fremme integrationen 
af vedvarende energiproduktion i 
netinfrastrukturen med en detaljeret 
tidsplan for deres gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten i netinfrastrukturen 
med en detaljeret tidsplan for deres 
gennemførelse.

b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten eller foranstaltninger 
med det formål at fremme integrationen 
af vedvarende energiproduktion i 
netinfrastrukturen med en detaljeret 
tidsplan for deres gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1346
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten i netinfrastrukturen 
med en detaljeret tidsplan for deres 
gennemførelse.

b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten i netinfrastrukturen, 
idet der tages behørigt hensyn til 
transmissionsafstande, med en detaljeret 
tidsplan for deres gennemførelse.
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Or. pl

Begrundelse

Investeringsomkostninger og transmissionstab afhænger af transmissionsafstande.

Ændringsforslag 1347
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udpeger konkrete foranstaltninger og 
investeringer for indførelse af 
omkostningseffektive forbedringer af 
energieffektiviteten i netinfrastrukturen 
med en detaljeret tidsplan for deres 
gennemførelse.

b) anmoder netoperatører om at udpege
konkrete foranstaltninger og investeringer 
for indførelse af omkostningseffektive 
forbedringer af energieffektiviteten i 
netinfrastrukturen med en detaljeret 
tidsplan for deres gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1348
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) vurdere energieffektivitetspotentialet 
for deres gas, elektricitet og fjernvarme 
samt afkølingsinfrastruktur, navnlig med 
hensyn til transmission, distribution, 
belastningsstyring og interoperabilitet og 
tilslutning til energiproducerende anlæg, 
herunder mindre energiproduktionsanlæg 
og mikroenergiproduktionsanlæg.

Or. en
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Ændringsforslag 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) vurdere muligheden af oprette et 
terminskapacitetsmarked for markedet for 
elektricitet. Denne vurdering bør omfatte 
en cost-benefit-analyse af tilpasningen af 
alle medlemsstatsmarkederne til EU-
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oprette finansieringskilder, der 
omfatter strukturfonde, nationale, 
regionale og lokale fonde og planlagte 
lån.

Or. ro

Ændringsforslag 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) reagere på de sociale, tekniske og 
finansielle problemer.

Or. ro
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Ændringsforslag 1352
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at der ved 
netbunden energitransmission og 
-distribution indføres komponenter i 
ordninger og takststrukturer med socialt 
sigte, når blot eventuelle forstyrrelser af 
transmissions- og distributionssystemet 
begrænses mest muligt og ikke er ude af 
proportioner med det sociale sigte.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1353
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at der ved 
netbunden energitransmission og 
-distribution indføres komponenter i 
ordninger og takststrukturer med socialt 
sigte, når blot eventuelle forstyrrelser af 
transmissions- og distributionssystemet 
begrænses mest muligt og ikke er ude af 
proportioner med det sociale sigte.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, eller incitamenter, der kan hæmme 
reaktionen på efterspørgsel, herunder 
serviceaggregatorer, ved balancering samt 
hjælpeudstyr. Navnlig skal der udarbejdes 
transmissions- og distributionstariffer til 
belønning af netoperatører til forbedret 
effektivitet i udformningen og driften af 
infrastrukturen, samtidig med at 
incitamenterne for øget indgangsmængde 
fjernes, og at der fortsat sendes passende 
prissignaler og 
energibesparelsesincitamenter til den 
endelige kunde. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

At give kunderne energieffektivitetsprogrammer i henhold til den traditionelle 
forsyningsmodel skaber grundlæggende konflikter med de finansielle mål for forsyning, som 
er at øge indtægterne ved at øge mængden af energisalg. Der skal snarere træffes 
foranstaltninger til belønning af forsyningsselskaber for at investere i energieffektivitet og 
deres kunders hjem, forretninger, institutioner og industrier.

Ændringsforslag 1355
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Navnlig skal der udarbejdes 
transmissions- og distributionstariffer til 
belønning af netoperatører til forbedret 
effektivitet i udformningen og driften af 
infrastrukturen, samtidig med at 
incitamenterne for øget indgangsmængde 
fjernes, og at der fortsat sendes passende 
prissignaler og 
energibesparelsesincitamenter til den 
endelige kunde. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelse og energieffektivitet betyder besparelser for kunderne og reducerer EU's 
afhængighed af udenlandske forsyninger. Foranstaltninger bør belønne forsyningsselskaber 
for at investere i deres kunders energieffektivitet – hjem, forretninger, institutioner og 
industrier – snarere end at øge indtægterne ved at øge mængden af energisalg.

Ændringsforslag 1356
Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
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mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Navnlig skal der udarbejdes 
transmissions- og distributionstariffer til 
belønning af netoperatører til forbedret 
effektivitet i udformningen og driften af 
infrastrukturen, samtidig med at 
incitamenterne for øget indgangsmængde 
fjernes, og at der fortsat sendes passende 
prissignaler og 
energibesparelsesincitamenter til den 
endelige kunde. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1357
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, og fremmer 
tilskyndelsesforanstaltninger med henblik 
på slutbrugerens deltagelse i 
energimarkederne, særlig gennem 
programmer om modulation af 
energiforbruget. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige
serviceforpligtelser vedrørende 
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energieffektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 1358
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, og refokuserer disse incitamenter 
på kundedeltagelse i systemeffektiviteten, 
herunder reaktion på efterspørgsel. Med 
henblik herpå kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/73/EF pålægge selskaber i 
henholdsvis elektricitets- og gassektoren 
offentlige serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, og refokuserer disse incitamenter 
på kundedeltagelse i systemeffektivitet, 
herunder reaktion på efterspørgsel 
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artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

afhængig af nationale omstændigheder.. 
Med henblik herpå kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/73/EF pålægge selskaber i 
henholdsvis elektricitets- og gassektoren 
offentlige serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1360
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, og refokuserer disse incitamenter 
på kundedeltagelse i systemeffektiviteten, 
herunder reaktion på efterspørgsel 
afhængig af nationale omstændigheder. 
Med henblik herpå kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/73/EF pålægge selskaber i 
henholdsvis elektricitets- og gassektoren 
offentlige serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1361
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller 
transmitteret energi. Med henblik herpå 
kan medlemsstaterne i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF 
og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der modvirker 
energieffektiviteten ved produktion, 
transmission og distribution af energi. 
Med henblik herpå kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/73/EF pålægge selskaber i 
henholdsvis elektricitets- og gassektoren 
offentlige serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1362
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 
elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet. Dette må ikke hindre 
netoperatørerne i at indføre 
omkostningsbaserede takststrukturer.

Or. de
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Begrundelse

Indførelsen af "intelligente" målere vil medføre, at taksterne i stadig højere grad afkobles fra 
forbruget (volumen) og i stedet i højere grad afhænger af tilgængeligheden af el og varme. 
Der skal tages højde for denne politisk ønskede udvikling.

Ændringsforslag 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne indfører 
foranstaltninger og retningslinjer for 
fremme og brug af reaktion på 
efterspørgsel for industrielle, 
kommercielle og beboelsesmæssige 
områder og bygninger, navnlig med 
hensyn til integration af ressourcer på 
efterspørgselssiden i regionale 
elektricitetsmarkeder og deres tilslutning 
til energinettet i sammenhæng med de 
fremtidige nationale handlingsplaner for 
gennemførelsen af intelligente net.

Or. en

Begrundelse

At forbinde energieffektivitet med teknologier og programmer i forbindelse med reaktion på 
efterspørgsel vil optimere bygningers energiforbrug i sammenhæng med de overordnede krav 
til nettet og dets effektivitet (dvs. ved spidsbelastning).

Ændringsforslag 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 

Uden at det berører artikel 16, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, som giver førsteprioritet til 
elektricitet, der er fremstillet af 
vedvarende energikilder, ved adgang og 
forsendelse til net, sikrer medlemsstaterne 
ud fra gennemskuelige og ikke-
diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Or. en

Ændringsforslag 1365
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Uden at det berører artikel 16, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder, som giver førsteprioritet til 
elektricitet, der er fremstillet af 
vedvarende energikilder, ved adgang og 
forsendelse til net, sikrer medlemsstaterne 
ud fra gennemskuelige og ikke-
diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Or. en

Ændringsforslag 1366
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikkediskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, 
i direktiv 2009/28/EF, som giver prioritet 
til elektricitet produceret af vedvarende 
energikilder ved adgang og forsendelse til 
nettet, sikrer medlemsstaterne ud fra 
gennemskuelige og ikkediskriminerende
kriterier fastlagt af de kompetente nationale 
myndigheder, at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv burde ikke gribe ind i de incitamenter for vedvarende energi, der er aftalt som 
en del af direktiv 2009/28/EF.

Ændringsforslag 1367
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område er omkostningseffektive:

Or. en

Ændringsforslag 1368
Giles Chichester
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder 
på energiområdet, at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Or. en

Ændringsforslag 1369
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) garanterer transmission og distribution 
af elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

a) garanterer transmission og distribution 
af elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion frem for elektricitet, 
der fremstilles af mindre effektive fossile 
brændstoffer, for så vidt som det nationale 
elektricitetssystem tillader det;

Or. en

Ændringsforslag 1370
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
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til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, når elektriciteten 
stammer fra et kraftvarmeanlæg, der 
forsynes fra vedvarende ressourcer, 
og/eller at varmebehovet som minimum 
svarer til den varme, anlægget 
producerer.

Or. fr

Ændringsforslag 1371
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion frem for elektricitet, 
der fremstilles af mindre effektive fossile 
brændstoffer, for så vidt som det nationale 
elektricitetssystem tillader det;

Or. en

Ændringsforslag 1372
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, også i forhold til 
vedvarende energiformer.

Or. de
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Begrundelse

Fordi produktionen af el og varme ved kraftvarmeproduktion er sammenkoblet, vil også 
varmeproduktionen falde, hvis levering af el fra vedvarende energikilder prioriteres højere. 
Af praktiske grunde skal kraftvarmeproduktionen derfor normalt prioriteres højere end 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 1373
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

b) yder garanteret adgang til elnettet for 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

Or. en

Begrundelse

Prioritetsadgang eller prioritetsforsendelse til kraftvarmeproduktion fungerer ikke på åbne 
elektricitetsmarkeder, som breder sig til hele Europa. Prioriteret forsendelse ville forvride 
konkurrencen på markedet for elektricitet, hvilket ikke er acceptabelt. I stedet er garanteret 
adgang en klar og god løsning, da det er i overensstemmelse med direktivet om vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 1374
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

b) yder garanteret adgang til elnettet for 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

Or. en
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Ændringsforslag 1375
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

b) yder garanteret adgang til elnettet for 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

Or. en

Ændringsforslag 1376
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder prioriteret eller garanteret adgang 
til elnettet for elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

b) yder garanteret adgang til elnettet for 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion

Or. en

Begrundelse

På det åbne marked for elektricitet er forsendelse af elektricitet baseret på 
produktionsomkostningerne. Der er ikke mulighed for at give prioritetsadgang eller 
prioriteret forsendelse til nogen aktører. I Europa vil elektricitetsmarkederne åbne mere op 
for konkurrence i de kommende år, og denne udvikling reduceres ikke. Prioriteret forsendelse 
ville forvride konkurrencen på markedet for elektricitet. I stedet er garanteret adgang en klar 
og god løsning, da det er i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 1377
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1378
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1379
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1380
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1381
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1382
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, når elektriciteten 
stammer fra et kraftvarmeanlæg, der 
forsynes fra vedvarende ressourcer, 
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og/eller at varmebehovet som minimum 
svarer til den varme, anlægget 
producerer.

Or. fr

Ændringsforslag 1383
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg bør elektricitet fra 
højeffektiv kraftvarmeproduktion støttes i
overensstemmelse med det indre marked 
for elektricitet med minimal 
markedsforvridning og negative 
følgevirkninger for fremme af elektricitet 
fra vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeproduktion bør støttes. Med hensyn til energisikkerhed, jobskabelse, vækst og 
tilpasning til klimaændringer er der dog bedre argumenter for at støtte kraftvarmeproduktion
med vedvarende energikilder end kraftvarmeproduktion med fossile brændstoffer. Direktivet 
bør støtte alle former for kraftvarmeproduktion uden at give dem forrang på bekostning af 
velfungerende elektricitetsmarkeder og incitamenter til vedvarende energiproduktion.
Forrang til vedvarende kraftvarmeproduktion gives allerede i henhold til direktiv 
2009/28/EF.

Ændringsforslag 1384
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
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kraftvarmeproduktion. kraftvarmeproduktion i forhold til 
elektricitet fra mindre effektive fossile 
brændstoffer, i den grad at dette er muligt 
i de nationale elektricitetssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

c) ved lastfordeling mellem 
elproduktionsanlæg giver forrang til 
elektricitet fra højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, i den grad at dette 
er muligt i forhold til en sikker og 
pålidelig drift af de nationale 
elektricitetssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. I forhold til 
mikrokraftvarmeenheder, som installeres 
af privatpersoner, overvejer de relevante 
myndigheder muligheden for at erstatte 
godkendelser med enkle meddelelser til de 
ansvarlige organer. Medlemsstater, der 
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indfører forrang til elektricitet produceret 
af højeffektiv kraftvarmeproduktion, såvel 
som til elektricitet fra vedvarende 
energikilder, skal indføre nationale 
regler, der sikrer elektricitetssystemets 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne letter især tilkobling af 
højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. Medlemsstaterne 
tilskynder især netværksoperatører til at 
indføre en "installer og informer"-
procedure for installering af 
mikrokraftvarmeenheder for at forenkle 
og forkorte godkendelsesproceduren for 
privatpersoner og installatører.

Or. en

Begrundelse

Ved at fjerne de unødvendige administrative byrder og gøre godkendelsesproceduren for 
installation af mikrokraftvarmeenheder hurtigere, fremmer man udviklingen og udbredelsen 
af denne vigtige teknologi.

Ændringsforslag 1388
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. For 
mikrokraftvarmeenheder installeret af 
privatpersoner skal de relevante 
myndigheder indføre en passende og 
enkel meddelelsesprocedure til det 
kompetente organ.

Or. en

Ændringsforslag 1389
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. For 
mikrokraftvarmeenheder installeret af 
privatpersoner skal de relevante 
myndigheder indføre en passende og 
enkel meddelelsesprocedure til det 
kompetente organ.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring sigter på at fjerne unødvendige administrative procedurer i 
forbindelse med installering af mikrokraftvarmeenheder på private ejendomme samt at 
fremme udviklingen af denne teknologi.

Ændringsforslag 1390
Judith A. Merkies



AM\883845DA.doc 63/107 PE475.983v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. For 
mikrokraftvarmeenheder installeret af 
privatpersoner skal de relevante 
myndigheder indføre en passende og 
enkel meddelelsesprocedure til det 
kompetente organ.

Or. en

Ændringsforslag 1391
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. For 
mikrokraftvarmeenheder installeret af 
privatpersoner skal de kompetente
myndigheder indføre en enkel 
meddelelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 1392
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I byområder kan medlemsstaterne 
prioritere højeffektive store enheder.

Or. de

Ændringsforslag 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer 
på. Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker samt udbydere, som 
reagerer på efterspørgsel, hvis dette er 
foreneligt med den måde, det højeffektive 
kraftvarmeanlæg fungerer på, kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

Or. en

Ændringsforslag 1394
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
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kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

kraftvarmeværker samt aggregatorer for 
programmer om modulation af 
energiforbruget kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

Or. fr

Ændringsforslag 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker samt udbydere, som 
reagerer på efterspørgsel, kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

Or. en

Ændringsforslag 1396
Paul Rübig



PE475.983v01-00 66/107 AM\883845DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

6. Medlemsstaterne kan tage skridt til at 
sikre, at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på,
og hvis det er økonomisk og teknisk 
muligt. Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

Or. en

Begrundelse

Alle typer af supplerende driftsydelser skal også være til stede i tilfælde af økonomiske 
begrænsninger.

Ændringsforslag 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på,
og hvis det er økonomisk muligt. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
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der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

Or. en

Ændringsforslag 1398
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 
distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på,
og hvis det er økonomisk muligt. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

Or. en

Ændringsforslag 1399
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 

6. Medlemsstaterne tager skridt til at sikre, 
at operatører af højeffektive 
kraftvarmeværker kan tilbyde 
balanceringsydelser og andre driftsmæssige 
ydelser på transmissions- eller 



PE475.983v01-00 68/107 AM\883845DA.doc

DA

distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig og åben for 
granskning.

distributionssystemoperatørniveau, hvis det 
er foreneligt med den måde, det 
højeffektive kraftvarmeanlæg fungerer på. 
Transmissions- og 
distributionssystemoperatører sikrer, at 
sådanne ydelser indgår i en tilbudsproces, 
der er gennemskuelig, 
ikkediskriminerende og åben for 
granskning.

Or. ro

Ændringsforslag 1400
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I relevante tilfælde kan medlemsstaterne 
kræve, at transmissions- og 
distributionsoperatører tilskynder til 
placering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion tæt på områder 
med efterspørgsel ved at nedsætte 
tilslutningsafgifterne og afgifterne for 
brug af systemet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1401
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I relevante tilfælde kan medlemsstaterne 
kræve, at transmissions- og 
distributionsoperatører tilskynder til 
placering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion tæt på områder 

udgår
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med efterspørgsel ved at nedsætte 
tilslutningsafgifterne og afgifterne for 
brug af systemet.

Or. en

Ændringsforslag 1402
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I relevante tilfælde kan medlemsstaterne 
kræve, at transmissions- og 
distributionsoperatører tilskynder til 
placering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion tæt på områder med 
efterspørgsel ved at nedsætte 
tilslutningsafgifterne og afgifterne for brug 
af systemet.

I relevante tilfælde kan medlemsstaterne 
kræve, at transmissions- og 
distributionsoperatører tilskynder til 
placering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion tæt på områder med 
efterspørgsel på varme ved at nedsætte 
tilslutningsafgifterne og afgifterne for brug 
af systemet.

Or. en

Ændringsforslag 1403
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan tillade, at 
højeffektive kraftvarmeproducenter, der 
ønsker tilslutning til elforsyningsnettet, 
sender tilslutningsarbejdet i udbud.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1404
Hannes Swoboda
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan tillade, at 
højeffektive kraftvarmeproducenter, der 
ønsker tilslutning til elforsyningsnettet, 
sender tilslutningsarbejdet i udbud.

7. Medlemsstaterne kan tillade, at 
højeffektive kraftvarmeproducenter, der 
ønsker tilslutning til elforsyningsnettet, 
sender tilslutningsarbejdet i udbud. I 
forbindelse hermed skal netoperatørernes 
tekniske standarder og 
sikkerhedsstandarder tages i betragtning.

Or. de

Ændringsforslag 1405
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne redegør inden for 
rammerne af de kommende nationale 
handlingsplaner om udbygning af de 
intelligente net for, hvordan 
programmerne om modulation af 
energiforbruget kan integreres på 
energimarkederne, særlig på lokalt og 
regionalt plan, og giver nærmere 
oplysninger om udbygningen af teknologi 
til fremme af bygningers og 
industriområders tilkobling til 
energinettet.

Or. fr

Ændringsforslag 1406
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Som en del af fremtidige nationale 
handlingsplaner med mål for indførelsen 
af intelligente net skal medlemsstaterne 
udvikle information om, hvordan 
efterspørgselsressourcer kan integreres på 
de regionale elektricitetsmarkeder og 
medtage information om indførelsen af 
teknologier, der forbinder 
efterspørgselsrelaterede ressourcer med 
energinettets slutbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger
for leverandører af energitjenester, 
energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og 
pålidelighed sikrer 
medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes 
kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, 
energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltning
er, herunder installatører af 
bygningsdele, jf. definitionen i 
artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU. Medlemsstaterne 
kontrollerer, om de pågældende 
uddannelses- og 
videreuddannelsesordninger er 
baseret på den nødvendige viden.

Or. de
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Ændringsforslag 1408
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU. Disse attesterings- eller 
kvalifikationsordninger beskrives 
nærmere i bilag XIII A.

Or. fr

Ændringsforslag 1409
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, så vidt som de 
finder det nødvendigt, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en
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Ændringsforslag 1410
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger for 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet, effektivitet og 
pålidelighed sikrer medlemsstaterne, at der 
inden 1. januar 2014 findes 
attesteringsordninger eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger for leverandører af 
energitjenester, energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

Or. ro

Ændringsforslag 1411
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 13 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ny ordning skulle indføres, skulle 
medlemsstaterne garantere 
sammenhængen heraf med de ordninger 
og praksis, der allerede er gennemført på 
nationalt plan, i samarbejde med de 
berørte aktører.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af kompleksiteten af attesteringsordningerne for de små virksomheder, må 
indførelsen heraf under ingen omstændigheder være til skade for de eksisterende faglige 
kvalifikationsordninger, som tjener til at sikre fagfolkenes kompetencer.
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Ændringsforslag 1412
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger og samarbejder 
indbyrdes og med Kommissionen om 
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne.

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger og samarbejder 
indbyrdes og med Kommissionen om 
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne i henhold til direktiv 
2005/26/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer 
vedrørende regulerede erhverv.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af kompleksiteten af attesteringsordningerne for de små virksomheder, må 
indførelsen heraf under ingen omstændigheder være til skade for de eksisterende faglige 
kvalifikationsordninger, som tjener til at sikre fagfolkenes kompetencer.

Ændringsforslag 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende
kvalifikationsordninger og samarbejder 
indbyrdes og med Kommissionen om 
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne.

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede kvalifikationsordninger og 
samarbejder indbyrdes og med 
Kommissionen om sammenligning og 
anerkendelse af ordningerne. Direktiv 
2005/36/EF berøres ikke heraf.

Or. de
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Ændringsforslag 1414
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger og samarbejder 
indbyrdes og med Kommissionen om 
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne.

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger og skal anerkende 
hinandens ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 1415
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alternativt kan de medlemsstater, 
hvori der allerede i dag findes lister over 
leverandører af energitjenester, energisyn 
og energieffektiviseringsforanstaltninger, 
benytte disse eksisterende lister, og sikrer i 
den forbindelse, at optagelse på listen over 
leverandører kun er mulig med bestemte 
kvalifikationer og under bestemte 
forudsætninger, så der garanteres et højt 
niveau af teknisk kompetence, objektivitet 
og pålidelighed.

Or. de

Begrundelse

I mange medlemsstater findes der allerede lister over leverandører af energitjenester, 
energisyn og energieffektiviseringsforanstaltninger. Det ville være en ekstra bureaukratisk 
omkostning at indføre nye attesteringsordninger i disse medlemsstater i stedet for at benytte 
de eksisterende ordninger.
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Ændringsforslag 1416
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Allerede eksisterende 
attesteringsordninger eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger for leverandører 
af energitjenester, energisyn og andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger 
skal også anerkendes, hvis de opfylder 
kravene til at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed.

Or. de

Begrundelse

Mange virksomheder benytter allerede attesteringsordninger eller tilsvarende 
kvalifikationsordninger til at overvåge deres energiforbrug. Hvilken ordning der bliver 
benyttet, bør virksomheden individuelt kunne tilpasse til sine specifikke forhold og behov. 
Målet bør være at undgå dobbelt arbejde og opnå en slankning af rapporteringssystemet.

Ændringsforslag 1417
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information, bevidstgørelse og 
uddannelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger
om tilgængelige
energieffektiviseringsmekanismer og
økonomiske og juridiske rammer er 
gennemsigtige og aktivt udbredes til alle 
markedsaktører, herunder forbrugere, 
håndværkere, arkitekter, ingeniører, 
miljørevisorer og installatører af 
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bygningsdele, som defineret i direktiv 
2010/31/EF. De sikrer, at banker og 
andre finansielle institutioner informeres 
om mulighederne for at deltage i 
finansieringen af 
energieffektiviseringstiltag.
2. Medlemsstaterne skaber
hensigtsmæssige rammer og incitamenter 
for, at markedsoperatørerne i 
tilstrækkeligt omfang målrettet oplyser og 
rådgiver energiforbrugerne om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterne udarbejder, i 
samarbejde med de berørte parter, 
herunder lokale og regionale 
myndigheder, den nødvendige 
information samt bevidstgørelses- og 
uddannelsesprogrammer for at oplyse 
borgerne om fordelene og de praktiske 
aspekter i forbindelse med 
energieffektiviseringstiltag.
4. Kommissionen sikrer, at oplysninger
om de bedste energibesparende tiltag i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes.

Or. en

Ændringsforslag 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Information og uddannelse
1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om tilgængelige 
energieffektiviseringsmekanismer og 
økonomiske og juridiske rammer er 
gennemsigtige og aktivt udbredes til alle 
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markedsaktører, herunder forbrugere, 
håndværkere, arkitekter, ingeniører, 
miljørevisorer og installatører af 
bygningsdele, som defineret i direktiv 
2010/31/EF. De sikrer, at banker og 
andre finansielle institutioner informeres 
om mulighederne for at deltage i 
finansieringen af 
energieffektiviseringstiltag, herunder 
oprettelsen af offentlig-private 
partnerskaber.
2. Medlemsstaterne skaber 
hensigtsmæssige rammer og incitamenter 
for, at markedsoperatørerne i 
tilstrækkeligt omfang målrettet oplyser og 
rådgiver energiforbrugerne om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterne udarbejder, i 
samarbejde med de berørte parter, 
herunder lokale og regionale 
myndigheder, den nødvendige 
information samt bevidstgørelses- og 
uddannelsesprogrammer for at oplyse 
borgerne om fordelene og de praktiske 
aspekter i forbindelse med 
energieffektiviseringstiltag.
4. Kommissionen sikrer, at oplysninger 
om de bedste energibesparende tiltag i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes.

Or. en

Ændringsforslag 1419
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om tilgængelige 
energieffektiviseringsmekanismer og 
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økonomiske og juridiske rammer er 
gennemsigtige og aktivt udbredes til alle 
markedsaktører, herunder forbrugere, 
håndværkere, arkitekter, ingeniører, 
miljørevisorer og installatører af 
bygningsdele, som defineret i direktiv 
2010/31/EF. De sikrer, at banker og 
andre finansielle institutioner informeres 
om mulighederne for at deltage i 
finansieringen af 
energieffektiviseringstiltag.
1b. Medlemsstaterne skaber 
hensigtsmæssige rammer og incitamenter 
for, at markedsoperatørerne i 
tilstrækkeligt omfang målrettet oplyser og 
rådgiver energiforbrugerne om 
energieffektivitet.
1c. Medlemsstaterne udarbejder, i 
samarbejde med de berørte parter, 
herunder lokale og regionale 
myndigheder, den nødvendige 
information samt bevidstgørelses- og 
uddannelsesprogrammer for at oplyse 
borgerne om fordelene og de praktiske 
aspekter i forbindelse med 
energieffektiviseringstiltag.
1d. Kommissionen sikrer, at oplysninger 
om de bedste energibesparende tiltag i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes.

Or. en

Ændringsforslag 1420
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggøre, kontrollere og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
energitjenesteleverandører og de 
energitjenester, de tilbyder

a) offentliggøre, kontrollere og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
godkendte energitjenesteselskaber og de 
energitjenester, de tilbyder
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Or. en

Ændringsforslag 1421
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggøre, kontrollere og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
energitjenesteleverandører og de 
energitjenester, de tilbyder

a) offentliggøre, promovere, kontrollere og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
energitjenesteleverandører og de 
energitjenester, de tilbyder

Or. ro

Ændringsforslag 1422
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre, at de leverandører, der står på 
en offentliggjort liste, har tilstrækkelige 
færdigheder, viden og uddannelse;

Or. en

Ændringsforslag 1423
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fjerne lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige hindringer for 
indgåelse af kontrakter om energimæssig 
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ydeevne og andre modeller for 
energibesparende tiltag, som finansieres 
af tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 1424
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser

b) tilskynde de offentlige myndigheder til 
at anvende kontrakter om energiydelser, 
når de får udført bygningsrenoveringer, 
og tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for indgåelse af kontrakter om 
energiydelser; disse standardkontrakter 
bør være baseret på analyser af 
livscyklusomkostninger og -fordele og 
samtidig tilskynde til langfristede 
kontrakter, som indebærer større 
energibesparelser

Or. en

Begrundelse

Offentlige myndigheder bør tilskyndes til at tegne langfristede kontrakter, som indebærer 
større energibesparelser, og undgå overfladiske renoveringer med mere kortsigtede gevinster, 
som kan medføre lock in-virkninger.

Ændringsforslag 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe standardkontrakter, der b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
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mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser

mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige og den private 
sektors indgåelse af kontrakter om 
energiydelser; disse standardkontrakter 
bør være baseret på 
livscyklusomkostninger og -fordele ved 
tjenesterne og samtidig tilskynde til 
langfristede kontrakter, som garanterer 
større besparelser

Or. ro

Ændringsforslag 1426
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser; 
disse standardkontrakter bør være baseret 
på livscyklusomkostninger og -fordele og 
samtidig tilskynde til langfristede 
kontrakter, som indebærer større 
besparelser

Or. en

Ændringsforslag 1427
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser; 
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disse standardkontrakter bør være baseret 
på livscyklusomkostninger og -fordele og 
samtidig tilskynde til langfristede 
kontrakter, som indebærer større 
besparelser

Or. en

Ændringsforslag 1428
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser; 
disse standardkontrakter bør være baseret 
på livscyklusomkostninger og -fordele og 
samtidig tilskynde til langfristede 
kontrakter, som indebærer større 
besparelser

Or. en

Begrundelse

Energitjenesteselskaber bør tilskyndes til at tegne langfristede kontrakter, som indebærer 
større energibesparelser, og undgå overfladiske renoveringer med mere kortsigtede gevinster, 
som lader et stort besparelsespotentiale uudnyttet.

Ændringsforslag 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 

b) tilvejebringe standardkontrakter, der 
mindst omfatter de i bilag XIII anførte 
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punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser

punkter, for den offentlige sektors 
indgåelse af kontrakter om energiydelser 
(contracting)

Or. de

Ændringsforslag 1430
Antonio Cancian

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) tilskynde til samarbejde mellem 
offentlige myndigheder og uafhængige 
aktører, netværk og teknologiplatforme 
for at bidrage til at få udbud og 
efterspørgsel inden for energitjenesterne 
til at matche hinanden ved gennemførelse 
af effektiviseringsprogrammer og/eller 
vedtagelse af energistyringsordninger

Or. it

Ændringsforslag 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) sikre, at de offentlige myndigheder 
overvejer at anvende energitjenester, 
herunder indgåelse af kontrakter om 
energiydelse

Or. en

Ændringsforslag 1432
Vicky Ford



AM\883845DA.doc 85/107 PE475.983v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme udbredelsen af frivillige 
kvalitetsmærker

d) fremme udbredelsen af kvalitetsmærker

Or. en

Ændringsforslag 1433
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) formidle oplysninger om 
finansieringsinstrumenter, incitamenter, 
tilskud og lån som støtte for 
energitjenesteprojekter.

e) fremme tilgængeligheden af 
finansieringsinstrumenter, incitamenter, 
tilskud og lån som støtte for 
energitjenesteprojekter og formidle klare 
og lettilgængelige oplysninger om disse 
støtteordninger.

Or. en

Ændringsforslag 1434
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) støtte uafhængige markedsformidlere, 
netværk og platforme, der arbejder med 
programmer, som stimulerer udviklingen 
af markedet for 
energieffektiviseringstjenester både på 
udbuds- og efterspørgselssiden, og som 
forbinder udbud og efterspørgsel af 
energieffektivitetstjenester.



PE475.983v01-00 86/107 AM\883845DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1435
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) tilskynde til finansiel støtte til SMV'er 
og energitjenesteselskaber, som 
gennemfører langsigtede investeringer i 
energieffektivisering på vegne af SMV'er 
via: øremærkede offentlige midler, 
lånegarantier og billige lån, som er 
specielt designet til energieffektivisering.

Or. en

Begrundelse

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment.

Ændringsforslag 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) tilskynde til finansiel støtte til SMV'er 
og energitjenesteselskaber, som 
gennemfører langsigtede investeringer i 
energieffektivisering på vegne af SMV'er 
via: øremærkede offentlige midler, 
lånegarantier, billige lån, som er specielt 
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designet til energieffektivisering.

Or. en

Ændringsforslag 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) indføre bindende regler, så der i de 
nye markeder, der opstår for 
energitjenester, ikke opstår 
konkurrenceforvridninger på bekostning 
af små virksomheder;

Or. de

Ændringsforslag 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) tilskynde til direkte eller indirekte 
finansiel støtte til SMV'er for at fremme 
langsigtede investeringer i 
energieffektivisering.

Or. en

Ændringsforslag 1439
Gaston Franco

Forslag til direktiv
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Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilvejebringe nødvendig teknisk 
bistand i samarbejde med de eksisterende 
formidlerorganisationer.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1440
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilskynde de offentlige myndigheder til 
at anvende kontrakter om energiydelse i 
forbindelse med projekter, som har til 
formål at forbedre energieffektiviteten.

Or. fr

Ændringsforslag 1441
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) udvikle innovative 
finansieringsmodeller for at sætte 
kvalificerede SMV'er og 
håndværksvirksomheder i stand til at 
tilbyde kontrakter om energimæssig 
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ydeevne

Or. en

Ændringsforslag 1442
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) fremme den rolle, som udføres af 
detailhandlende og distributører på 
energitjenestemarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e a) oprette en arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter for de 27 medlemsstater 
og Europa-Kommissionen med det formål 
at formidle en udveksling af bedste 
praksis for fremme af 
energitjenestemarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Forslag til direktiv



PE475.983v01-00 90/107 AM\883845DA.doc

DA

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at uddannelse og 
jobskabelse både vil tilgodese mænd og 
kvinder ved at fokusere på en ændring af 
det kønsopdelte arbejdsmarked inden for 
energisektoren.

Or. en

Ændringsforslag 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Medlemsstaterne udvikler en national 
strategi for at fremme og muliggøre en 
effektiv brug af energi i hjemmet. Denne 
strategi skal indeholde oprettelsen af en 
kvikskranke til rådgivning og godkendte 
leverandører, som defineret i artikel 13 og 
14. Medlemsstaterne kan også anvende en 
række værktøjer til at fremme fælles 
adfærdsændringer, såsom: skattemæssige 
incitamenter, adgang til finansiering, 
tilskud eller støtteordninger, fremskaffelse 
af informationer, forbilledlige projekter, 
arbejdspladsaktiviteter, 
minimumsstandarder for produkter og 
tjenesteydelser.
Disse strategier skal indeholde et program 
til at engagere forbrugere under 
indkøringen af intelligente målere via 
kommunikation af: omkostningseffektive 
og lettilgængelige ændringer i 
energianvendelsen og informationer om 
energieffektiviseringsforanstaltninger.
I den i artikel 19, stk. 2, nævnte 
indberetning skal medlemsstaterne også 
hvert tredje år aflægge rapport om status 
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for disse strategier.

Or. en

Ændringsforslag 1446
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer for 
energieffektivitet og træffer passende 
foranstaltninger for at afvikle dem, bl.a. 
hvad angår:

Medlemsstaterne vurderer 
lovgivningsmæssige, administrative og 
ikke-lovgivningsmæssige hindringer for 
energieffektivitet og træffer passende 
foranstaltninger for at afvikle dem, bl.a. 
hvad angår:

Or. ro

Ændringsforslag 1447
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordelingen af incitamenter mellem ejer 
og lejer eller mellem flere ejere af en 
bygning, idet det her skal sikres, at disse 
parter ikke afholder sig fra at investere i 
større effektivitet, alene fordi de ikke hver 
især vil få det fulde udbytte, eller fordi der 
ikke er regler for, hvordan omkostninger 
og udbytte skal fordeles mellem dem

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 1448
Henri Weber
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende
investeringer.

b) love, skatteregler og andre 
retsforskrifter samt administrativ praksis 
for offentlige indkøb og årlig budgettering 
og regnskabsføring, idet det her skal sikres, 
at disse forhold ikke afholder de enkelte 
offentlige organer fra at foretage 
investeringer med henblik på at fremme 
energieffektiviteten og minimere de fulde 
livscyklusomkostninger for bygninger og 
udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende 
investeringer.

b) love, reguleringsmæssige og 
skattemæssige bestemmelser samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende 
investeringer og fra at indgå kontrakter 
om energimæssig ydeevne og andre 
mekanismer til tredjepartsfinansiering på 
langsigtet kontraktlig basis.

Or. en

Ændringsforslag 1450
Fiorello Provera
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende 
investeringer.

b) love, reguleringsmæssige og 
skattemæssige bestemmelser, som er 
specielt beregnede til udvikling af 
energieffektivisering, samt administrativ 
praksis for offentlige indkøb og årlig 
budgettering og regler for regnskabsføring 
for private investeringer, idet det her skal 
sikres, at disse forhold ikke afholder de 
enkelte offentlige organer fra at foretage 
effektivitetsfremmende investeringer.

Or. en

Begrundelse

I tæt sammenhæng med de finansielle og beskatningsmæssige støttemekanismer, der behøves 
for at overvinde barriererne omkring energieffektiviseringen, må man understrege 
vigtigheden af at have åbne og opdaterede lister over pålidelige energitjenesteudbydere for at 
tilskynde slutkunderne til at kontakte de tekniske og operative partnere, man kan have fuld 
tillid til, når målet er at spare energi. Præcise og rettidige oplysninger om 
energitjenesteselskaber, energitjenesteudbydere og de foranstaltninger, de gennemfører, er et 
hovedmål for slutkunderne.

Ændringsforslag 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende 
investeringer.

b) love, andre retsforskrifter og 
skatteregler samt administrativ praksis for 
offentlige indkøb og årlig budgettering og 
regnskabsføring, idet det her skal sikres, at 
disse forhold ikke afholder de enkelte 
offentlige organer fra at foretage 
effektivitetsfremmende investeringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for offentlige indkøb 
og årlig budgettering og regnskabsføring, 
idet det her skal sikres, at disse forhold 
ikke afholder de enkelte offentlige organer 
fra at foretage effektivitetsfremmende 
investeringer.

b) love, beskatningsregler og andre 
retsforskrifter samt administrativ praksis 
for offentlige indkøb og årlig budgettering 
og regnskabsføring, idet det her skal sikres, 
at disse forhold ikke afholder de enkelte 
offentlige organer fra at foretage 
effektivitetsfremmende investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 1453
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) love og andre bestemmelser, 
afgiftsmæssige barrierer og administrative 
praksisser mht. anskaffelse, installering 
og godkendelse af små energigeneratorer 
samt disses opkobling til offentlige net 
med det formål at sikre, at husstande eller 
grupper af husstande ikke holder sig 
tilbage fra at bruge mikroteknologier til at 
generere energi med.

Or. en

Ændringsforslag 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) love og andre bestemmelser, 
afgiftsmæssige barrierer og administrative 
praksisser mht. anskaffelse, installering 
og godkendelse af små energigeneratorer 
samt disses opkobling til offentlige net 
med det formål at sikre, at husstande eller 
grupper af husstande ikke holder sig 
tilbage fra at bruge mikroteknologier til at 
generere energi med.

Or. en

Ændringsforslag 1455
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

love og andre retsforskrifter, som 
unødvendigt eller uforholdsmæssigt 
begrænser anvendelsen af finansielle 
instrumenter, som har til formål at øge 
nedbringelsen af energiforbruget inden 
for rammerne af energitjenestemarkedet, 
eller andre foranstaltninger til forbedring 
af energieffektiviteten, såsom kontrakter 
om energiydelse.

Or. fr

Ændringsforslag 1456
Bernd Lange

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Efter indgående kontrol af 
fremskridtene på 
energieffektivitetsområdet foreslår 
Kommissionen i 2014 retsakter, som 
forpligter medlemsstaterne til at udvikle 
nationale foranstaltninger til at forbedre 
energieffektiviteten i den private 
bygningsmasse.

Or. de

Begrundelse

88 % af de eksisterende bygninger i EU er ejet af private. Der er her et stort potentiale for at 
forbedre energieffektiviteten, og derfor skal Kommissionen ved hjælp af bindende retsakter 
sikre, at der også findes nationale planer og energieffektiviseringsforanstaltninger for den 
private bygningsmasse.

Ændringsforslag 1457
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) kræve, at energidistributører 
reviderer deres tariffer for at sikre, at 
prisen på marginale supplerende 
forbrugsmængder af elektricitet eller gas 
er højere end den oprindelige 
forbrugsmængde, med det formål at 
opmuntre forbrugerne til at være mere 
effektive og ikke forbruge mere, end de 
behøver.

Or. en

Ændringsforslag 1458
Britta Thomsen



AM\883845DA.doc 97/107 PE475.983v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) inddrage interessenter, herunder 
lokale og regionale myndigheder, i 
udviklingen af nationale 
kommunikationsplaner om at informere 
borgerne om fordelene og de praktiske 
sider ved at iværksætte foranstaltninger til 
forbedring af energieffektiviteten, blandt 
andet gennem indførelse af intelligente 
målere.

Or. en

Ændringsforslag 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) love og andre bestemmelser, som 
unødigt eller i uforholdsmæssig høj grad 
hæmmer eller hindrer energiselskaber i at 
tilbyde energieffektiviseringstjenester eller 
at tage innovative 
tredjepartsfinansieringsmodeller op for at 
levere energispareforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1460
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) love og andre bestemmelser, som 
hæmmer eller begrænser muligheden for 
at danne grupper af uafhængige SMV'er, 
som skal kunne levere mere komplekse 
kontraktstrukturer, såsom indgåelse af 
kontrakter om energiydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1461
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) love og andre bestemmelser, som 
hæmmer eller begrænser muligheden for 
at danne grupper eller konsortier af 
uafhængige SMV'er, som skal kunne 
levere mere komplekse 
kontraktstrukturer, såsom indgåelse af 
kontrakter om energiydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1462
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) begrænsninger, der pålægges 
energivirksomheder, så de hindres i at 
tilbyde energieffektiviseringstjenester, 
med henblik på at sikre ens spilleregler på 
markedet.
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Or. en

Ændringsforslag 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) oprettelse af undtagelsesordninger 
fra stabilitets- og vækstpagten for 
investeringer i energieffektiviseringer, der 
udføres af offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1464
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) tilskyndelse til foranstaltninger, som 
sigter mod langsigtede besparelser eller 
strukturerede programmer.

Or. en

Ændringsforslag 1465
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) revurdering af momsen på 
energiforbruget i hjemmene for at tage 
stilling til, om variable momssatser på en 
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stigende skala ville tilskynde til større 
effektivitet samt nedsat forbrug, med 
forbehold for energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 1466
Fiorello Provera

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter eller 
vedtagelse af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser. Disse foranstaltninger kan 
kombineres med almen og specifik 
uddannelse og oplysning samt teknisk 
bistand til energieffektivisering.

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, oprettelse af offentlige fonde 
til energieffektivisering, som alle 
kvalificerede tjenesteydere skal have 
præferentiel adgang til, ophævelse eller 
ændring af love eller andre retsforskrifter 
eller vedtagelse af retningslinjer og 
fortolkende meddelelser. Disse 
foranstaltninger kan kombineres med 
almen og specifik uddannelse og oplysning 
samt teknisk bistand til 
energieffektivisering.

Or. en

Begrundelse

I tæt sammenhæng med de finansielle og beskatningsmæssige støttemekanismer, der behøves 
for at overvinde barriererne omkring energieffektiviseringen, må man understrege 
vigtigheden af at have åbne og opdaterede lister over pålidelige energitjenesteudbydere for at 
tilskynde slutkunderne til at kontakte de tekniske og operative partnere, man kan have fuld 
tillid til, når målet er at spare energi. Præcise og rettidige oplysninger om 
energitjenesteselskaber, energitjenesteudbydere og de foranstaltninger, de gennemfører, er et 
hovedmål for slutkunderne.

Ændringsforslag 1467
Herbert Reul

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter eller 
vedtagelse af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser. Disse foranstaltninger kan 
kombineres med almen og specifik 
uddannelse og oplysning samt teknisk 
bistand til energieffektivisering.

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter eller 
vedtagelse af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser. Disse foranstaltninger kan 
kombineres med almen og specifik 
uddannelse og oplysning samt teknisk 
bistand til energieffektivisering. Den 
grundlovssikrede beskyttelse af 
ejendomsretten skal her til enhver tid 
være garanteret. 

Or. de

Begrundelse

F.eks. må der ikke foretages eksproprieringer for at gennemføre energimæssige renoveringer.

Ændringsforslag 1468
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter eller
vedtagelse af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser. Disse foranstaltninger kan 
kombineres med almen og specifik 
uddannelse og oplysning samt teknisk 
bistand til energieffektivisering.

Disse foranstaltninger til at afvikle 
hindringer kan omfatte tilvejebringelse af 
incitamenter, ophævelse eller ændring af 
love eller andre retsforskrifter, vedtagelse 
af retningslinjer og fortolkende 
meddelelser eller forenkling af 
administrative procedurer. Disse 
foranstaltninger kan kombineres med 
almen og specifik uddannelse og oplysning 
samt teknisk bistand til 
energieffektivisering.

Or. ro
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Ændringsforslag 1469
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger omfatter:
a) gennemførelse af 
informationsprogrammer for fagfolk om 
de gældende retsforskrifter og de 
tilgængelige finansielle bestemmelser og 
ledsagebestemmelser
b) udvikling af uddannelsesprogrammer 
for byggebranchefolk om de nye 
miljørigtige byggeteknikker, miljørigtige 
byggematerialer og de nye 
fremgangsmåder for vurdering af 
bygningers energieffektivitet med henblik 
på at styrke deres rolle som norm- og 
rådgiver over for private og virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 1470
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bestræber sig på at 
bearbejde misforholdet mellem 
igangsættelsen af 
energieffektiviseringsforanstaltninger i 
den private lejeboligsektor og 
ejerboligsektoren.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser viser, at ejere af ejendomme har været klart mere aktive med gennemførelsen 
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af energieffektiviseringsforanstaltninger, end tilfældet er på lejerboligmarkedet, hvor der 
synes at mangle incitamenter til at investere både for ejer og lejer.

Ændringsforslag 1471
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne udvikler sammen 
med alle operatører og regionale og lokale 
myndigheder egnede 
erhvervsuddannelsesprogrammer og 
fremmer udbredelsen af innovative 
teknologier for at optimere 
energieffektiviseringspotentialet.
Borgerne skal også sikres passende 
informationer om de fordele, der følger af 
foranstaltninger til energieffektivisering.

Or. es

Begrundelse

Erhvervsuddannelsen af operatører er en afgørende nødvendighed for at nå 
energieffektiviseringsmålene, særlig i bygningsrenoveringssektoren.

Ændringsforslag 1472
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne skal indføre forbud 
mod at lukke ventilationsåbningerne i 
elevatorskakter eller teknikrum under 
permeabilitetstest, idet disse skal erstattes 
af ventilationsløsninger af ny dato.

Or. en
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Begrundelse

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Ændringsforslag 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a (ny)

Fonde og støttemekanismer

1. Med forbehold af artikel 107 og 108 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde kan medlemsstaterne 
oprette en eller flere fonde, som skal yde 
tilskud til tilvejebringelse af 
energieffektiviseringsprogrammer og 
-foranstaltninger og fremme udviklingen 
af et marked for foranstaltninger til 
energieffektivitetsforbedringer. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte fremme af 
energisyn og finansielle instrumenter til 
energibesparelser. Fonden kan foruden 
andre kilder omfatte de indtægter, der 
kommer ind ved auktionerne under 
emissionshandelsordningen.
2. Når fondene støtter iværksættelsen af 
foranstaltninger til 
energieffektivitetsforbedringer, er 
adgangen til støtte betinget af de faktiske 
resultater fra energibesparelser eller 
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energieffektivitetsforbedringer. Disse 
resultater konstateres med egnede midler, 
såsom energiattester for bygninger eller 
energimærker for produkter.

Or. en

Ændringsforslag 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Finansiering af energieffektivitet

1. Med forbehold af artikel 107 og 108 i 
traktaten kan medlemsstaterne oprette 
specifikke finansieringsmekanismer til 
energieffektivisering. Finansieringen kan 
komme fra EU og offentlige midler eller 
andre kilder samt fra tvangsbøder, der 
inddrives i tilfælde af manglende 
overholdelse af dette direktivs 
bestemmelser.
2. I tilfælde af at medlemsstaterne ikke er 
i stand til at oprette en sådan
finansieringsmekanisme, skal de tillade, 
at tilsvarende fonde oprettes af 
tværindustrielle aktører, i det omfang 
disse finansieringsmekanismer sikrer de 
samme mål.

Or. en

Begrundelse

Til trods for de store langsigtede fordele kræver energieffektiviseringer betydelige 
omkostninger i starten. Medlemsstaterne skal tilskyndes til at oprette nationale fonde til støtte 
for energieffektivitetsforanstaltninger og i højere grad gøre brug af EU-midler, som er 
øremærket til energieffektivisering, samt være løftestang for private midler.
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Ændringsforslag 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Fonde og finansieringsordninger

Kommissionen tager regelmæssigt driften 
og effekten af den europæiske 
energieffektiviseringsfond (EEE-F), som 
blev oprettet ved forordning (EU) nr. 
1233/2010, op til revision for at vurdere 
dens effektivitet og afgøre, om der skal 
bevilges yderligere ressourcer til dette 
finansielle instrument, hvis formål er at 
støtte initiativer til fremme af 
energieffektivisering.

Or. it

Ændringsforslag 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Fonde og finansieringsprocedurer
Medlemsstater, som indfører støtte til 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
skal sikre, at alle leverandører af disse 
foranstaltninger får lige adgang til den 
planlagte støtte.

Or. de
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Ændringsforslag 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, regionerne og 
kommunerne skal foreslå og understøtte 
energiforsyningsmodeller på distrikts-
eller byniveau, så de investerede beløb 
kan komme flertallet af beboerne til gode, 
og så goderne fra de offentlige 
investeringer bliver fordelt.

Or. es


