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Ändringsförslag 1280
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det 
första stycket om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1281
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det första 
stycket om

Medlemsstaterna får i sina 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier införa villkor för att undanta 
enskilda anläggningar från 
bestämmelserna i det första stycket om en 
kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla, eller 
när tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på ytterligare värmelast i 
punkt 1 i bilaga VIII inte är uppfyllda.

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

Or. en

Ändringsförslag 1282
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda, eller

utgår

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 1283
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 1285
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1286
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1287
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd värme med 
separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan.

Or. en

Ändringsförslag 1288
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd värme med 
separat värme eller kyla.

b) en kostnads–nyttoanalys, som tar 
hänsyn till de fullständiga externa 
kostnaderna och nyttan, visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört med 
de totala livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och värme 
med separat värme eller kyla.

Or. de

Motivering

Se artikel 10, punkt 4, stycke 14, led c.
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Ändringsförslag 1289
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) det inte finns ekonomiska och/eller 
geografiska förutsättningar för ett sådant 
utnyttjande av avfallsvärmen.

Or. de

Motivering

Det måste vara tekniskt och ekonomiskt försvarbart att ansluta industrianläggningar till 
fjärrvärme- och fjärrkylenäten. Detta kontrolleras genom en kostnads–nyttoanalys som ska 
genomföras innan man vidtar ytterligare åtgärder.

Ändringsförslag 1290
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1291
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1292
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014.
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anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. fr

Motivering

Med hänvisning till subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna ha möjlighet att bevilja 
undantag, utan att kommissionen ska kunna invända.

Ändringsförslag 1293
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan.
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan ge förslag till ändringar under 
sex månader från anmälan och 
medlemsstaterna måste beakta dessa 
förslag.

Or. ro

Ändringsförslag 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
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senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

senast den 1 januari 2016. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
stadfäst de ändrade villkoren.

Or. pl

Ändringsförslag 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen
kan ge förslag till ändringar under 
sex månader från anmälan. I sådana fall 
ska den berörda medlemsstaten inte 
tillämpa undantagsvillkoren förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner 
villkoren, eller de ändrade villkoren, igen.

Or. ro

Ändringsförslag 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen
kan ge förslag till ändringar under 
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ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

sex månader från anmälan. I sådana fall 
ska den berörda medlemsstaten inte 
tillämpa undantagsvillkoren förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner 
villkoren, eller de ändrade villkoren, igen.

Or. de

Ändringsförslag 1297
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från anmälan. 
I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen. 
Kommissionen kan avslå villkoren eller ge 
förslag till ändringar under sex månader 
från anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. de

Motivering

Marknaderna och tekniken utvecklas ständigt, varför det krävs ökad flexibilitet för 
medgivande av undantag.

Ändringsförslag 1298
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den utgår
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1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 
metod för att utföra en kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b.

Or. en

Motivering

De ekonomiska och tekniska investeringskalkylerna har tagits fram för att beräkna hur 
kostnadseffektiva investeringar i kraftanläggningar är. Det finns inget behov av att ta fram en 
ny EU-täckande kostnads- och nyttoanalys som gäller specifikt för kraftvärme.

Ändringsförslag 1299
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 
metod för att utföra en kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b.

utgår

Or. de

Motivering

Enskilda tekniska och ekonomiska genomförbarhetsundersökningar bör göras på plats vid de 
konkreta anläggningarna. Kommissionens ansats att skapa en gemensam regel för alla bör 
även avvisas av subsidiaritets- och proportionalitetsskäl.

Ändringsförslag 1300
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 
metod för att utföra en kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1301
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 
metod för att utföra en kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1302
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b. Metoden 
ska utvecklas i samråd med de berörda 
aktörerna.
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En kostnads–nyttoanalys ska beakta 
följande:
– Den mikroekonomiska lönsamheten.
– Lokala befintliga energinäts totala 
effekter på energi- och 
resurseffektiviteten.
– Särdragen i det lokala 
energiefterfrågemönstret.
– Berörda anläggningars livslängd och 
typiska investeringscykler.

Or. en

Motivering

Man måste se till att ett kraftvärmeprojekt inte endast är socioekonomiskt lönsamt utan även 
har positiva affärsmässiga aspekter för de investerare som deltar. Dessa perspektiv bör tas 
med i metoden för kostnads–nyttoanalysen, vilken bör förberedas genom att man involverar 
den investerande branschen.

Ändringsförslag 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b. Metoden 
ska utvecklas i samråd med de berörda 
parterna. En sådan metod ska beakta 
både socioekonomiska och affärsmässiga 
perspektiv.

Or. en

Motivering

Man måste se till att ett kraftvärmeprojekt inte endast är socioekonomiskt lönsamt utan även 
har positiva affärsmässiga aspekter för de investerare som deltar. Kraftvärme bör inte vara 
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ett mål i sig. Dessa perspektiv bör tas med i metoden för kostnads–nyttoanalysen, vilken bör 
förberedas genom att man involverar den investerande branschen.

Ändringsförslag 1304
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b. Metoden 
ska utvecklas i samråd med de berörda 
aktörerna. En sådan metod måste beakta 
både socioekonomiska och affärsmässiga 
perspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en 
gemensam allmän ram för att utföra en 
kostnads–nyttoanalys som avses i 
punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

Or. ro

Ändringsförslag 1306
Claude Turmes
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod, 
i enlighet med de grundläggande riktlinjer 
som fastställs i bilaga VIIIa, för att utföra 
den kostnads–nyttoanalys som avses i 
denna artikel.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 
metod för att utföra en kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b.

9. En metod för att utföra den kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b läggs fram i bilaga VIIIa.

Or. en

Ändringsförslag 1308
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 18 fastställa en 

9. En metod för att utföra den kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b läggs fram i bilaga VIIIa.
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metod för att utföra en kostnads–
nyttoanalys som avses i punkterna 4 c, 7 b 
och 8 b.

Or. en

Ändringsförslag 1309
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 1 a, 4 c, 7 b och 8 b.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 1 a, 4 c, 7 b och 8 b.

Or. en

Ändringsförslag 1311
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. På grundval av de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i punkt f i 
bilaga III ska medlemsstaterna 
säkerställa att ursprunget till el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme 
kan garanteras enligt objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande 
kriterier som införts av varje medlemsstat. 
De ska se till att ursprungsgarantin 
uppfyller kraven och innehåller 
åtminstone den information som anges i 
bilaga IX.

utgår

Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna 
ursprungsgarantier, exklusivt som bevis 
på informationen som avses i denna 
punkt. Vägran att erkänna en 
ursprungsgaranti som sådant bevis, i 
synnerhet av skäl som handlar om 
förebyggande av bedrägeri, måste baseras 
på objektiva, klara och tydliga samt 
icke-diskriminerande kriterier. 
Medlemsstater ska anmäla sådan vägran 
till kommissionen och ange skälen. Om en 
part vägrar att erkänna en 
ursprungsgaranti får kommissionen anta 
ett beslut som tvingar parten att erkänna 
den, i synnerhet när det gäller de 
objektiva, klara och tydliga samt 
icke-diskriminerande kriterier på vilka ett 
sådant erkännande baseras.
Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 
första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.

Or. en
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Ändringsförslag 1312
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. På grundval av de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i punkt f i 
bilaga III ska medlemsstaterna 
säkerställa att ursprunget till el som 
produceras från högeffektiv kraftvärme 
kan garanteras enligt objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande 
kriterier som införts av varje medlemsstat. 
De ska se till att ursprungsgarantin 
uppfyller kraven och innehåller 
åtminstone den information som anges i 
bilaga IX.

utgår

Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna 
ursprungsgarantier, exklusivt som bevis 
på informationen som avses i denna 
punkt. Vägran att erkänna en 
ursprungsgaranti som sådant bevis, i 
synnerhet av skäl som handlar om 
förebyggande av bedrägeri, måste baseras 
på objektiva, klara och tydliga samt 
icke-diskriminerande kriterier. 
Medlemsstater ska anmäla sådan vägran 
till kommissionen och ange skälen. Om en 
part vägrar att erkänna en 
ursprungsgaranti får kommissionen anta 
ett beslut som tvingar parten att erkänna 
den, i synnerhet när det gäller de 
objektiva, klara och tydliga samt 
icke-diskriminerande kriterier på vilka ett 
sådant erkännande baseras.
Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 
första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.
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Or. en

Ändringsförslag 1313
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna 
ursprungsgarantier, exklusivt som bevis på 
informationen som avses i denna punkt. 
Vägran att erkänna en ursprungsgaranti 
som sådant bevis, i synnerhet av skäl som 
handlar om förebyggande av bedrägeri, 
måste baseras på objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande kriterier. 
Medlemsstater ska anmäla sådan vägran till 
kommissionen och ange skälen. Om en 
part vägrar att erkänna en 
ursprungsgaranti får kommissionen anta 
ett beslut som tvingar parten att erkänna 
den, i synnerhet när det gäller de 
objektiva, klara och tydliga samt 
icke-diskriminerande kriterier på vilka ett 
sådant erkännande baseras.

Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna 
ursprungsgarantier, exklusivt som bevis på 
informationen som avses i denna punkt. 
Vägran att erkänna en ursprungsgaranti 
som sådant bevis, i synnerhet av skäl som 
handlar om förebyggande av bedrägeri,
måste baseras på objektiva, klara och 
tydliga samt icke-diskriminerande kriterier. 
Medlemsstater ska anmäla sådan vägran till 
kommissionen och ange skälen.

Or. en

Ändringsförslag 1314
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 

utgår
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första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.

Or. en

Ändringsförslag 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 
första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.

Med beaktande av den tekniska 
utvecklingen och innovationerna ska
kommissionen ha befogenhet att genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 18 
granska de harmoniserade referensvärdena 
för effektivitet i kommissionens beslut 
[beslutets nummer] på grundval av direktiv 
2004/8/EG första gången den 
1 januari 2015 och därefter vart tionde år.

Or. fi

Ändringsförslag 1316
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med
artikel 18 granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 
första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.

Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 och på grundval av den tekniska 
utvecklingen granska de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet i 
kommissionens beslut [beslutets nummer] 
på grundval av direktiv 2004/8/EG 
första gången den 1 januari 2015 och 
därefter vart tionde år.

Or. de
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Motivering

Den tekniska utvecklingen ska vara avgörande för anpassningen.

Ändringsförslag 1317
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Medlemsstaterna ska se till att allt 
tillgängligt stöd för kraftvärme förutsätter 
att elproduktion med ursprung i 
högeffektiv kraftvärme och avfallsvärmen 
används effektivt för att uppnå 
primärenergibesparingar. De ska inte 
göra någon skillnad på el som förbrukas 
på plats och el som exporteras till nätet. 
Offentligt stöd till kraftvärme och 
fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmenät 
omfattas av regler för statligt stöd, om så 
är tillämpligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1318
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Medlemsstaterna ska se till att allt 
tillgängligt stöd för kraftvärme förutsätter 
att elproduktion med ursprung i 
högeffektiv kraftvärme och avfallsvärmen 
används effektivt för att uppnå 
primärenergibesparingar. De ska inte 
göra någon skillnad på el som förbrukas 
på plats och el som exporteras till nätet. 
Offentligt stöd till kraftvärme och 

utgår
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fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmenät 
omfattas av regler för statligt stöd, om så 
är tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 1319
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Medlemsstaterna ska ange en mall 
för en metod för att beräkna högeffektiv 
kraftvärmes kostnadseffektivitet. De ska 
meddela kommissionen denna mall senast 
den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
offentligt stöd till renoveringar av fönster 
eller andra delar som är nödvändiga för 
isoleringen.

Or. es

Ändringsförslag 1321
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Energiomvandling

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för 
mineralolja och gas inom deras 
territorium. Förteckningen ska 
uppdateras vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna 
i rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. en

Ändringsförslag 1322
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Energiomvandling

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för 
mineralolja och gas inom deras 
territorium. Förteckningen ska 
uppdateras vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
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förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna 
i rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av ytterligare ett register över tillgångar utöver systemet för handel 
med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 1323
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Energiomvandling

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för 
mineralolja och gas inom deras 
territorium. Förteckningen ska 
uppdateras vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna 
i rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. en
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Motivering

Inget eller mycket lite talar för att tillhandahållandet av dessa uppgifter skulle ge några 
positiva effekter med tanke på de redan omfattande rapporteringskrav som skulle gälla enligt 
detta direktiv.

Ändringsförslag 1324
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för 
mineralolja och gas inom deras 
territorium. Förteckningen ska 
uppdateras vart tredje år. De årliga 
anläggningsspecifika uppgifterna i dessa 
förteckningar ska göras tillgängliga för 
kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna 
i rapporterna som avses i artikel 19.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1325
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
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bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2 och 
förvissa sig om att den administrativa 
bördan är så liten som möjligt.

Or. ro

Ändringsförslag 1326
Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 20 MW
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. it

Motivering

Det angivna värdet på 20 MW är det lägsta befintliga tröskelvärdet för att klassificera 
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elproduktionsanläggningar i det europeiska registret för handel med utsläppsrätter (kopplat 
till genomförandet av Kyotoprotokollet). Det viktiga här är att det skulle bli möjligt att 
förfoga över två jämförbara databaser, en för utsläpp och en för energiuppgifter.

Ändringsförslag 1327
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 1328
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer inom deras territorium. 
Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. de

Motivering

Att uttryckligen nämna vissa anläggningar är diskriminerande. Alla 
energiomvandlingsanläggningar bör behandlas på samma sätt.

Ändringsförslag 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 

Medlemsstaterna ska upprätta en 
förteckning över de uppgifter som anges i 
bilaga X för alla 
bränsleförbränningsanläggningar med en 
total installerad tillförd effekt på 50 MW 
eller mer och raffinaderier för mineralolja 
och gas inom deras territorium. 



AM\883845SV.doc 31/106 PE475.983v01-00

SV

Förteckningen ska uppdateras vart 
tredje år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Förteckningen ska uppdateras vart 
femte år. De årliga anläggningsspecifika 
uppgifterna i dessa förteckningar ska göras 
tillgängliga för kommissionen på begäran. 
Medlemsstaterna ska inkludera en 
icke-konfidentiell sammanfattning med 
samlad information över anläggningarna i 
rapporterna som avses i artikel 19.2.

Or. ro

Ändringsförslag 1330
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
fortsatta driftsättningen av smarta nät.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
fortsatta driftsättningen av smarta nät.
Dessutom ska medlemsstaterna se till att 
de nationella energitillsynsmyndigheterna 
antar en samlad strategi som omfattar 
potentiella besparingar inom 
energiförsörjnings- och 
slutanvändarsektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1331
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
fortsatta driftsättningen av smarta nät.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
fortsatta driftsättningen av smarta nät. 
Dessutom ska medlemsstaterna se till att 
de nationella energitillsynsmyndigheterna 
antar en samlad strategi som omfattar 
potentiella besparingar inom 
energiförsörjnings- och 
slutanvändarsektorerna.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag skulle nationella tillsynsmyndigheter få tillstånd att 
belöna/stödja lokala/regionala energioperatörer som agerar till fördel för energisystemet.

Ändringsförslag 1332
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
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fortsatta driftsättningen av smarta nät. fortsatta driftsättningen av smarta nät.
Dessutom ska medlemsstaterna se till att 
de nationella energitillsynsmyndigheterna 
antar en samlad strategi som omfattar 
potentiella besparingar inom 
energiförsörjnings- och 
slutanvändarsektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster till nätanvändare som 
möjliggör åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
fortsatta driftsättningen av smarta nät.

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter fäster tillräcklig 
uppmärksamhet vid energieffektivitet i sina 
beslut om driften av gas- och 
elinfrastruktur. De ska i synnerhet se till att 
nättariffer och regleringar innehåller 
incitament för att förbättra 
energieffektiviteten i samband med den 
fortsatta driftsättningen av smarta nät.

Or. en

Ändringsförslag 1334
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att hushåll 
eller samhällen får tillstånd att mata in 
överskottsel, som genererats med hjälp av 
småskalig teknik eller mikroteknik, i 
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kraftnätet och att de får ekonomisk 
ersättning för detta. Om privatpersoner, 
enskilt eller i grupp, äger och driver 
förnybara mikroenergisystem ska den 
genererade elen inte betraktas som 
produktion utan som energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1335
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
nätregleringen och de nättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheterna uppfyller 
kriterierna i bilaga XI, och tar hänsyn till 
de riktlinjer och koder som utarbetats 
enligt reglering 714/2009 och reglering
715/2009.

När det gäller el ska medlemsstaterna se 
till att nätregleringen och de nättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheterna uppfyller 
kriterierna i bilaga XI, och tar hänsyn till 
de riktlinjer och koder som utarbetats 
enligt förordning 714/2009. När det gäller 
gas ska medlemsstaterna se till att 
nätregleringen och de nättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheterna utarbetas 
enligt förordning 715/2009.

Or. en

Motivering

Direktivet bör göra en åtskillnad mellan de krav som gäller för överföring och distribution av 
el respektive naturgas.

Ändringsförslag 1336
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
nätregleringen och de nättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheterna uppfyller 
kriterierna i bilaga XI, och tar hänsyn till 
de riktlinjer och koder som utarbetats 
enligt reglering 714/2009 och reglering
715/2009.

Medlemsstaterna ska se till att 
elnätregleringen och de elnättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheterna uppfyller 
kriterierna i bilaga XI, och tar hänsyn till 
de riktlinjer och koder som utarbetats 
enligt förordning 714/2009 och förordning
715/2009.

Or. en

Ändringsförslag 1337
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
nätregleringen och de nättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheterna uppfyller 
kriterierna i bilaga XI, och tar hänsyn till 
de riktlinjer och koder som utarbetats 
enligt reglering 714/2009 och reglering 
715/2009.

Medlemsstaterna ska se till att 
nätregleringen och de nättariffer som 
fastställts eller godkänts av 
elenergitillsynsmyndigheterna uppfyller 
kriterierna i bilaga XI, och tar hänsyn till 
de riktlinjer och koder som utarbetats 
enligt förordning 714/2009.

Or. en

Motivering

Eftersom bilaga XI endast är tillämplig på el måste alla hänvisningar till gas i stycke 2 
strykas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att nationella 
energitillsynsmyndigheter uppmuntrar 
resurser på efterfrågesidan, såsom 
laststyrning, att delta på ett 
icke-diskriminerande sätt vid sidan av 
försörjning på lokala eller regionala 
energimarknader. Vid behov ska 
medlemsstaterna ålägga nationella 
tillsynsmyndigheter och systemansvariga 
för överföringssystem att fastställa 
tekniska specifikationer för deltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden på grundval av de 
tekniska kraven för dessa marknader och 
laststyrningsresurserna. 
Laststyrningspotentialen ska beaktas fullt 
ut när nationella kapacitetssäkerställande 
eller andra energitrygghetsrelaterade 
åtgärder genomförs.

Or. en

Motivering

Laststyrning är ett centralt begrepp som ska definieras i detta direktiv eftersom det är relativt 
nytt och har enorm ekonomisk och miljömässig potential. Man måste underlätta för 
laststyrningens tillträde till grossistmarknader och för utvecklingen av nationella och 
regionala laststyrningsmarknader.

Ändringsförslag 1339
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna främjar 
en styrning av energiefterfrågan 
(laststyrning) på de lokala eller regionala 
grossistmarknaderna.
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Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella energitillsynsmyndigheter 
uppmuntrar resurser på efterfrågesidan, 
såsom laststyrning, att delta på ett 
icke-diskriminerande sätt vid sidan av 
försörjning på lokala eller regionala 
grossistmarknader.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att hushåll 
eller samhällen får tillstånd att mata in 
överskottsel, som genererats med hjälp av 
småskalig teknik eller mikroteknik, i 
kraftnätet och att de får ekonomisk 
ersättning för detta. Om privatpersoner, 
enskilt eller i grupp, äger och driver 
förnybara mikroenergisystem ska den 
genererade elen inte betraktas som 
produktion utan som energieffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 1342
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2013 anta planer där

utgår

a) energieffektivitetspotentialen för 
landets infrastruktur för gas, el samt 
fjärrvärme och fjärrkyla bedöms, i 
synnerhet rörande överföring, 
distribution, belastningsstyrning och 
interoperabilitet, samt anslutning till 
energiproduktionsanläggningar,
b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med en detaljerad 
tidtabell för införandet.

Or. en

Motivering

Operatörer av kraft-, gas- och värmenät styrs av företagsekonomiska bestämmelser och 
uppför och driver därför sina tillgångar på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ändringsförslag 1343
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) energieffektivitetspotentialen för landets 
infrastruktur för gas, el samt fjärrvärme 
och fjärrkyla bedöms, i synnerhet rörande 
överföring, distribution, 
belastningsstyrning och interoperabilitet, 
samt anslutning till 

a) energieffektivitetspotentialen för landets 
infrastruktur för gas, el samt fjärrvärme 
och fjärrkyla bedöms, i synnerhet rörande 
överföring, distribution, 
belastningsstyrning och interoperabilitet, 
samt anslutning till 
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energiproduktionsanläggningar, energiproduktionsanläggningar, inbegripet 
småskaliga och mikroenergigeneratorer,

Or. en

Ändringsförslag 1344
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med en detaljerad 
tidtabell för införandet.

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar eller för 
underlättandet av integration av förnybar
energiproduktion i nätinfrastrukturen, med 
en detaljerad tidtabell för införandet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med en detaljerad 
tidtabell för införandet.

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar eller för 
underlättandet av integration av förnybar 
energiproduktion i nätinfrastrukturen, med 
en detaljerad tidtabell för införandet.

Or. en
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Ändringsförslag 1346
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med en detaljerad 
tidtabell för införandet.

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med ett 
investeringsomfång som beror av 
överföringsavståndet och en detaljerad 
tidtabell för införandet.

Or. pl

Motivering

Överföringsavståndet är utslagsgivande för kostnaderna och överföringsförlusterna.

Ändringsförslag 1347
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) konkreta åtgärder och investeringar 
identifieras för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med en detaljerad 
tidtabell för införandet.

b) nätverksoperatörer åläggs att 
identifiera konkreta åtgärder och 
investeringar för införandet av 
kostnadseffektiva 
energieffektivitetsförbättringar i 
nätinfrastrukturen, med en detaljerad 
tidtabell för införandet.

Or. en

Ändringsförslag 1348
Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) energieffektivitetspotentialen för 
landets infrastruktur för gas, el samt 
fjärrvärme och fjärrkyla bedöms, i 
synnerhet rörande överföring, 
distribution, belastningsstyrning och 
interoperabilitet, samt anslutning till 
energiproduktionsanläggningar, 
inbegripet småskaliga och 
mikroenergigeneratorer.

Or. en

Ändringsförslag 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) möjligheten att för elmarknaden 
inrätta en marknad för terminshandel 
med kapacitet bedöms. Denna bedömning 
bör omfatta en kostnads- och nyttoanalys 
av anpassningen av varje sådan 
medlemsstatsmarknad till en 
EU-marknad.

Or. en

Ändringsförslag 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) finansieringskällorna fastställs, 
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inklusive strukturfonder, nationella, 
regionala och lokala fonder samt 
planerade lån.

Or. ro

Ändringsförslag 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) svar ges på de sociala, tekniska och 
finansiella utmaningarna.

Or. ro

Ändringsförslag 1352
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta 
komponenter i system och tariffstrukturer 
med ett socialt syfte för nätbunden 
energiöverföring och distribution, 
förutsatt att de störande effekterna på 
överförings- och distributionssystem hålls 
på ett nödvändigt minimum och inte är 
oproportionerliga mot det sociala syftet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1353
Konrad Szymański
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta 
komponenter i system och tariffstrukturer 
med ett socialt syfte för nätbunden 
energiöverföring och distribution, 
förutsatt att de störande effekterna på 
överförings- och distributionssystem hålls 
på ett nödvändigt minimum och inte är 
oproportionerliga mot det sociala syftet.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi, eller sådana 
incitament som kan hämma 
laststyrningens, inbegripet 
tjänstesamordnares, deltagande i 
samband med balanseringstjänster och 
tilläggstjänster undanröjs. Inte minst ska 
överförings- och distributionstariffer 
utformas så att de belönar 
nätverksoperatörer som effektiviserar 
infrastrukturens utformning och drift, 
samtidigt som incitament för ökade 
produktionsvolymer avskaffas och 
slutförbrukare fortsatt ges lämpliga 
prissignaler och 
energibesparingsincitament. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
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företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Att tillhandahålla konsumenter energieffektivitetsprogram som styrs av den traditionella 
affärsmodellen för företag skapar grundläggande konflikter med företagens finansiella mål
som är att öka intäkterna genom en ökning av energiförsäljningsvolymerna.  I stället måste 
det vidtas åtgärder för att belöna företag som investerar i energieffektivitet i sina kunders 
bostäder, företag, institutioner och industrier.

Ändringsförslag 1355
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. Inte minst 
ska överförings- och distributionstariffer 
utformas så att de belönar 
nätverksoperatörer som effektiviserar 
infrastrukturens utformning och drift, 
samtidigt som incitament för ökade 
produktionsvolymer avskaffas och 
slutförbrukare fortsatt ges lämpliga 
prissignaler och 
energibesparingsincitament. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

Or. en
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Motivering

Energibesparingar och energieffektivitet kan spara pengar åt konsumenterna och minska 
Europas beroende av leveranser utifrån. Det bör vidtas åtgärder som belönar företag för att 
de investerar i sina kunders energieffektivitet – bostäder, företag, institutioner och industrier 
– i stället för att öka intäkterna genom en ökning av energiförsäljningsvolymerna.

Ändringsförslag 1356
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. Inte minst 
ska överförings- och distributionstariffer 
utformas så att de belönar 
nätverksoperatörer som effektiviserar 
infrastrukturens utformning och drift, 
samtidigt som incitament för ökade 
produktionsvolymer avskaffas och 
slutförbrukare fortsatt ges lämpliga 
prissignaler och 
energibesparingsincitament. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1357
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs och främja 
åtgärder som uppmuntrar 
slutförbrukarnas närvaro på 
energimarknaderna, särskilt genom 
programmen för modulering av 
energiförbrukning. I detta hänseende får 
medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i direktiv 
2009/72/EG och artikel 3.2 i direktiv 
2009/73/EG ålägga företag inom el- och 
gassektorerna att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster avseende 
energieffektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 1358
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs och i stället 
använda dessa incitament för att 
uppmuntra konsumenternas bidrag till 
systemeffektivitet, däribland laststyrning. I 
detta hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs och i stället 
använda dessa incitament för att 
uppmuntra konsumenternas bidrag till 
systemeffektivitet, däribland laststyrning, 
beroende på vilka omständigheter som 
råder i medlemsstaten. I detta hänseende 
får medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 3.2 i 
direktiv 2009/73/EG ålägga företag inom 
el- och gassektorerna att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster avseende 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1360
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs och i stället 
använda dessa incitament för att 
uppmuntra konsumenternas bidrag till 
systemeffektivitet, däribland laststyrning, 
beroende på vilka omständigheter som 
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tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

råder i medlemsstaten. I detta hänseende 
får medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 3.2 i 
direktiv 2009/73/EG ålägga företag inom 
el- och gassektorerna att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster avseende 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1361
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som motverkar 
energieffektivitet i genereringen, 
överföringen och distributionen av energi 
undanröjs. I detta hänseende får 
medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i direktiv 
2009/72/EG och artikel 3.2 i direktiv 
2009/73/EG ålägga företag inom el- och 
gassektorerna att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster avseende 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1362
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
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onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet. Detta får inte 
hindra nätoperatörerna från att införa 
kostnadsbaserade avgiftsstrukturer.

Or. de

Motivering

Införandet av ”intelligenta” mätare kommer att medföra att avgifterna i allt högre 
utsträckning kommer att skiljas från förbrukningen (i volym) och istället styras mer av 
tillgången till ström och värme. Denna politiskt önskade utveckling måste respekteras.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska anta åtgärder 
och riktlinjer för främjande och 
användning av laststyrning för 
industriella och kommersiella 
anläggningar och byggnader samt 
bostäder, särskilt med avseende på 
integrationen av resurser på 
efterfrågesidan på regionala 
energimarknader och deras anslutning till 
energinätet, inom ramen för de framtida 
nationella handlingsplanerna för 
driftsättningen av smarta nät.

Or. en

Motivering

Om man kopplar energieffektivitet till laststyrningsteknik och laststyrningsprogram kommer 
byggnaders energiförbrukning att optimeras inom ramen för övergripande nätkrav och 
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nätkapacitet (dvs. under högtrafik).

Ändringsförslag 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

5. Utan att det påverkar artikel 16.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor, som när det 
gäller åtkomst till och inmatning i elnätet 
prioriterar el som producerats via 
förnybara energikällor, ska
medlemsstaterna, med förbehåll för kraven 
rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium:

Or. en

Ändringsförslag 1365
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 

5. Utan att det påverkar artikel 16.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor, som när det 
gäller åtkomst till och inmatning i elnätet 
prioriterar el som producerats via 
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distributionssystem inom deras territorium förnybara energikällor, ska
medlemsstaterna, med förbehåll för kraven 
rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium:

Or. en

Ändringsförslag 1366
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

5. I enlighet med artikel 16.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG som när det gäller åtkomst 
till och inmatning i elnätet prioriterar el 
som producerats via förnybara 
energikällor, ska medlemsstaterna, med 
förbehåll för kraven rörande 
upprätthållande av nätets tillförlitlighet och 
säkerhet och på grundval av genomsynliga 
och icke-diskriminerande kriterier som 
definieras av behöriga nationella 
myndigheter, se till att systemansvariga för 
överföringssystem och distributionssystem 
inom deras territorium:

Or. en

Motivering

Direktivet ska inte hindra de incitament för förnybar energi som fastställts i 
direktiv 2009/28/EG.

Ändringsförslag 1367
Vicky Ford



PE475.983v01-00 52/106 AM\883845SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet samt 
kostnadseffektivitet och på grundval av 
genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

Or. en

Ändringsförslag 1368
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av nationella 
energitillsynsmyndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

Or. en

Ändringsförslag 1369
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) garanterar överföring och distribution av 
el från högeffektiv kraftvärme,

a) garanterar överföring och distribution av 
el från högeffektiv kraftvärme framför el 
från mindre effektiva fossila bränslen, i 
den mån driften av det nationella 
elsystemet möjliggör detta,

Or. en

Ändringsförslag 1370
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme, såvida den 
producerade elen kommer från en 
kraftvärmeproduktionsanläggning som 
drivs med förnybar energi och/eller om 
värmebehovet är minst lika stort som den 
värme som produceras vid denna 
anläggning,

Or. fr

Ändringsförslag 1371
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme framför el från 
mindre effektiva fossila bränslen, i den 
mån driften av det nationella elsystemet 
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möjliggör detta,

Or. en

Ändringsförslag 1372
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme och även ger 
denna el företräde framför el från 
förnybara energikällor,

Or. de

Motivering

Eftersom el- och värmeproduktionen är sammankopplad i kraftvärmeproduktionssystem 
skulle även värmeproduktionen sjunka om ström från förnybara energikällor ges företräde. 
Av praktiska skäl bör därför kraftvärme ges företräde framför el från förnybara energikällor.

Ändringsförslag 1373
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller garanterad tillgång till 
nätet för el från högeffektiv kraftvärme,

Or. en

Motivering

På en öppen elmarknad, som kommer att utsträckas till att omfatta hela Europa, kan man inte 
prioritera tillgång eller inmatning för kraftvärme. Prioriterad inmatning skulle snedvrida 
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konkurrensen på elmarknaden, något som är oacceptabelt. Garanterad tillgång däremot är 
en tydlig och bra lösning eftersom den är förenlig med direktivet om förnybara energikällor.

Ändringsförslag 1374
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller garanterad tillgång till 
nätet för el från högeffektiv kraftvärme,

Or. en

Ändringsförslag 1375
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller garanterad tillgång till 
nätet för el från högeffektiv kraftvärme,

Or. en

Ändringsförslag 1376
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahåller prioriterad eller
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme,

b) tillhandahåller garanterad tillgång till 
nätet för el från högeffektiv kraftvärme,
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Or. en

Motivering

På en öppen elmarknad bygger inmatningen av el på produktionskostnaden. Det är inte 
möjligt att ge någon aktör prioriterad tillgång eller inmatning. I Europa kommer 
elmarknaderna att bli alltmer konkurrensutsatta under de närmaste åren, och denna 
utveckling bör inte hindras. Prioriterad inmatning skulle snedvrida konkurrensen på 
elmarknaden. Garanterad tillgång däremot är en tydlig och bra lösning eftersom den är 
förenlig med direktivet om förnybara energikällor.

Ändringsförslag 1377
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1378
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1379
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1380
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1381
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1382
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

c) tillhandahåller prioriterad eller 
garanterad tillgång till nätet för el från 
högeffektiv kraftvärme, såvida den 
producerade elen kommer från en 
kraftvärmeproduktionsanläggning som 
drivs med förnybar energi och/eller om 
värmebehovet är minst lika stort som den 
värme som produceras vid denna 
anläggning.

Or. fr

Ändringsförslag 1383
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

c) vid utleverans av el stöder el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar, i linje 
med den inre elmarknaden, med ett 
minimum av marknadsstörningar och 
negativ påverkan på främjandet av el från 
förnybara energikällor.

Or. en

Motivering

Kraftvärme bör stödjas. Argumenten för att stödja förnybar kraftvärme – energitrygghet, 
sysselsättning, tillväxt och lindring av klimatförändringar – är dock kraftigare än argumenten 
för att stödja kraftvärme från fossila bränslen. Direktivet bör fastställa stöd för all kraftvärme 
utan att bevilja prioriterad inmatning på bekostnad av välfungerande elmarknader och 
incitament för förnybar energi. Prioriterad inmatning för förnybar kraftvärme fastställs redan 
i direktiv 2009/28/EG.
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Ändringsförslag 1384
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar 
framför el från mindre effektiva fossila 
bränslen, i den mån driften av det 
nationella elsystemet möjliggör detta.

Or. en

Ändringsförslag 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar.

c) vid utleverans av el prioriterar el från 
högeffektiva 
kraftvärmeproduktionsanläggningar, i den 
mån en säker och tillförlitlig drift av det 
nationella elsystemet möjliggör detta.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
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anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. För 
mikrokraftvärmepannor som installerats 
av privatpersoner ska de behöriga 
myndigheterna beakta möjligheten att 
ersätta tillstånden med enkla 
meddelanden till det behöriga organet. 
Medlemsstater som beviljar prioriterad 
åtkomst för el från högeffektiv kraftvärme 
samt för el från förnybara energikällor 
ska införa nationella bestämmelser för att 
säkerställa kraftsystemets stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

Medlemsstaterna ska i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. Medlemsstaterna 
ska särskilt uppmuntra 
nätverksoperatörer att anta en 
”installations- och informationsprocess” 
för installationen av 
mikrokraftvärmepannor för att förenkla 
och förkorta tillståndsförfarandet för 
privatpersoner och installatörer.

Or. en

Motivering

Genom att man undanröjer onödiga administrative hinder och snabbar upp 
tillståndsförfarandet för installation av mikrokraftvärmepannor kommer utvecklingen och 
användningen av denna viktiga teknik att främjas.
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Ändringsförslag 1388
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. För
mikrokraftvärmepannor som installeras 
av privatpersoner ska behöriga 
myndigheter införa ett lämpligt enkelt 
förfarande för att meddela behörigt 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 1389
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. För 
mikrokraftvärmepannor som installeras 
av privatpersoner ska behöriga 
myndigheter införa ett lämpligt enkelt 
förfarande för att meddela behörigt 
organ.

Or. en
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Motivering

Detta förslag till ändring syftar till att avlägsna en onödig administrativ process som 
tillämpas på mikrokraftvärmepannor som installeras i enskilda lokaler och sedan främja en 
utveckling av denna teknik.

Ändringsförslag 1390
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. För 
mikrokraftvärmepannor som installeras 
av privatpersoner ska behöriga 
myndigheter införa ett lämpligt enkelt 
förfarande för att meddela behörigt 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 1391
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. För 
mikrokraftvärmepannor som installeras i 
enskilda lokaler ska behöriga 
myndigheter införa ett enkelt 
meddelandeförfarande.
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Or. en

Ändringsförslag 1392
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I statsområden kan medlemsstaterna 
prioritera högeffektiva, stora enheter.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att, om detta 
är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen, 
säkerställa att operatörer av högeffektiv 
kraftvärme och laststyrningssamordnare
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

Or. en

Ändringsförslag 1394
Catherine Trautmann
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
och samordnare av program för 
modulering av energiförbrukning kan 
erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
och laststyrningssamordnare kan erbjuda 
balanseringstjänster och andra driftstjänster 
till systemansvariga för överförings- eller 
distributionssystem om detta är förenligt 
med driftssättet för den högeffektiva 
kraftvärmeanläggningen. Systemansvariga 
för överföringssystem och 
distributionssystem ska se till att sådana 
tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.
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Or. en

Ändringsförslag 1396
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

6. Medlemsstaterna får vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet samt 
ekonomiskt och tekniskt genomförbart för
den högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

Or. en

Motivering

All ytterligare verksamhet måste också beaktas utifrån ekonomiska begränsningar.

Ändringsförslag 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
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detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

detta är förenligt med driftssättet samt 
ekonomiskt genomförbart för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

Or. en

Ändringsförslag 1398
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet samt 
ekonomiskt genomförbart för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

Or. en

Ändringsförslag 1399
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och öppen för granskning.

6. Medlemsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att operatörer av högeffektiv kraftvärme 
kan erbjuda balanseringstjänster och andra 
driftstjänster till systemansvariga för 
överförings- eller distributionssystem om 
detta är förenligt med driftssättet för den 
högeffektiva kraftvärmeanläggningen. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska se till att 
sådana tjänster ingår som en del av en 
anbudsprocess för tjänster som är 
genomsynlig och icke-diskriminerande,
och öppen för granskning.

Or. ro

Ändringsförslag 1400
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så är tillämpligt kan medlemsstaterna 
kräva att systemansvariga för 
överföringssystem och 
distributionsoperatörer uppmuntrar till 
placering av högeffektiv kraftvärme nära 
områden med efterfrågan genom att 
sänka anslutnings- och 
systemanvändningsavgifterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1401
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så är tillämpligt kan medlemsstaterna 
kräva att systemansvariga för 
överföringssystem och 
distributionsoperatörer uppmuntrar till 
placering av högeffektiv kraftvärme nära 
områden med efterfrågan genom att 
sänka anslutnings- och 
systemanvändningsavgifterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1402
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så är tillämpligt kan medlemsstaterna 
kräva att systemansvariga för 
överföringssystem och 
distributionsoperatörer uppmuntrar till 
placering av högeffektiv kraftvärme nära 
områden med efterfrågan genom att sänka 
anslutnings- och 
systemanvändningsavgifterna.

Om så är tillämpligt kan medlemsstaterna 
kräva att systemansvariga för 
överföringssystem och 
distributionsoperatörer uppmuntrar till 
placering av högeffektiv kraftvärme nära 
områden med värmeefterfrågan genom att 
sänka anslutnings- och 
systemanvändningsavgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 1403
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får tillåta att 
producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme som vill ansluta sig till nätet 

utgår
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använder en anbudsförfrågan för 
anslutningsarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 1404
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får tillåta att 
producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme som vill ansluta sig till nätet 
använder en anbudsförfrågan för 
anslutningsarbetet.

7. Medlemsstaterna får tillåta att 
producenter av el från högeffektiv 
kraftvärme som vill ansluta sig till nätet 
använder en anbudsförfrågan för 
anslutningsarbetet. I denna ska de 
tekniska standarder och 
säkerhetsstandarder som nätoperatörerna 
har infört beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 1405
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Inom ramen för de kommande 
nationella handlingsplanerna för 
driftsättningen av smarta nät ska 
medlemsstaterna ange hur programmen 
för modulering av energiförbrukning kan 
integreras på energimarknaderna, särskilt 
på lokal och regional nivå, och i detalj
beskriva den teknik som kommer att 
användas för att underlätta anslutningen 
av byggnader och industrianläggningar 
till energinätet.
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Or. fr

Ändringsförslag 1406
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Som en del av den framtida nationella 
handlingsplanen med mål för 
driftsättningen av smarta nät ska 
medlemsstaterna ta fram information om 
hur resurser på efterfrågesidan skulle 
kunna integreras på de regionala 
elmarknaderna och ta med uppgifter om 
användningen av teknik som underlättar 
anslutningen av resurser på 
efterfrågesidan till energinätet hos 
slutförbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 tillhandahålls
kvalifikationssystem för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
åtgärder för förbättring av 
energieffektiviteten, däribland för 
installatörer av byggnadselement enligt 
definitionen i artikel 2.9 i direktiv 
2010/31/EU. Medlemsstaterna ska 
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artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU. kontrollera i vilken utsträckning de egna 
utbildnings- och fortbildningssystemen 
täcker de nödvändiga kunskaperna.

Or. de

Ändringsförslag 1408
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängligaför 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU. Dessa 
certifierings- eller kvalificeringssystem 
beskrivs i bilaga XIIIa.

Or. fr

Ändringsförslag 1409
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna, om de anser detta 
vara nödvändigt, se till att det senast den 
1 januari 2014 finns certifieringssystem 
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kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

eller motsvarande kvalificeringssystem 
tillgängliga för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
åtgärder för förbättring av 
energieffektiviteten, däribland för 
installatörer av byggnadselement enligt 
definitionen i artikel 2.9 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1410
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet, effektivitet och 
tillförlitlighet ska medlemsstaterna se till 
att det senast den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem tillgängliga för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

Or. ro

Ändringsförslag 1411
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett nytt system införs ska 
medlemsstaterna i samarbete med berörda 
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aktörer se till att det är anpassat till de 
nationella system och den praxis som 
redan finns. 

Or. fr

Motivering

Med tanke på hur komplexa certifieringssystemen är för småföretag får de aldrig 
introduceras till förfång för befintliga system för yrkeskvalifikationer, som garanterar 
yrkeskompetensen.

Ändringsförslag 1412
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när det 
gäller jämförelser mellan och erkännande 
av systemen.

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när det 
gäller jämförelser mellan och erkännande 
av systemen, i enlighet med direktiv 
2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer för reglerade yrken.

Or. fr

Motivering

Med tanke på hur komplexa certifieringssystemen är för småföretag får de aldrig 
introduceras till förfång för befintliga system för yrkeskvalifikationer, som garanterar 
yrkeskompetensen.

Ändringsförslag 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när det 
gäller jämförelser mellan och erkännande 
av systemen.

2. Medlemsstaterna ska göra de 
kvalifikationssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när det 
gäller jämförelser mellan och erkännande 
av systemen. Detta påverkar inte 
tillämpningen av direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Ändringsförslag 1414
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när 
det gäller jämförelser mellan och 
erkännande av systemen.

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och erkänna 
varandras system.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alternativt kan de medlemsstater som 
redan i dag har leverantörsförteckningar 
för energitjänster, energibesiktningar och 
energieffektiviseringsåtgärder utnyttja 
dessa förteckningar och samtidigt se till 
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att endast leverantörer som uppfyller 
fastställda kvalifikationer och 
förutsättningar tas upp i dem, för att på så 
sätt säkerställa en hög nivå på teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet.

Or. de

Motivering

I en rad medlemsstater finns det redan leverantörsförteckningar för energitjänster, 
energibesiktningar och energieffektiviseringsåtgärder. Att införa nya certifieringssystem 
istället för att utnyttja de befintliga systemen skulle innebära en extra administrativ börda i 
dessa medlemsstater.

Ändringsförslag 1416
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Befintliga certifieringssystem eller 
motsvarande kvalificeringssystem för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och 
energieffektiviseringsåtgärder som syftar 
till att nå en hög nivå på teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet, 
ska godkännas.

Or. de

Motivering

I många företag finns det redan certifieringssystem eller motsvarande kvalificeringssystem för 
kontroll av energiförbrukningen. Vilket system man tillämpar bör företagen själva kunna 
bestämma utifrån sina egna specifika förutsättningar och behov. Målet bör vara att undvika 
dubbelarbete och strama åt rapporteringen.

Ändringsförslag 1417
Teresa Riera Madurell
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Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Information, upplysning och utbildning

1. Medlemsstaterna ska se till att
informationen om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla berörda 
marknadsaktörer, inklusive konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta i finansieringen 
av energieffektivitetshöjande åtgärder.
2. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
marknadsaktörer att tillhandahålla 
adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
informera allmänheten om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
energieffektivitetshöjande åtgärder.
4. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa 
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
utbyts och får allmän spridning.

Or. en

Ändringsförslag 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, 
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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

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Information och utbildning

1. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla berörda 
marknadsaktörer, inklusive konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta, bl.a. genom att 
skapa offentlig–privata partnerskap, i 
finansieringen av 
energieffektivitetshöjande åtgärder.
2. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
marknadsaktörer att tillhandahålla 
adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
informera allmänheten om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
energieffektivitetshöjande åtgärder. 
4. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa 
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
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utbyts och får allmän spridning.

Or. en

Ändringsförslag 1419
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla berörda 
marknadsaktörer, inklusive konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta i finansieringen 
av energieffektivitetshöjande åtgärder.
1b. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
marknadsaktörer att tillhandahålla 
adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
1c. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
informera allmänheten om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
energieffektivitetshöjande åtgärder.
1d. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
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utbyts och får allmän spridning.

Or. en

Ändringsförslag 1420
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) offentliggöra, kontrollera och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
tillgängliga leverantörer av energitjänster
och de energitjänster de erbjuder,

a) offentliggöra, kontrollera och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
tillgängliga ackrediterade 
energitjänsteföretag och de energitjänster 
de erbjuder,

Or. en

Ändringsförslag 1421
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) offentliggöra, kontrollera och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
tillgängliga leverantörer av energitjänster 
och de energitjänster de erbjuder,

a) offentliggöra, främja, kontrollera och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
tillgängliga leverantörer av energitjänster 
och de energitjänster de erbjuder,

Or. ro

Ändringsförslag 1422
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) då sådana leverantörer namnges i en 
offentlig förteckning säkerställa att de 
besitter lämplig kompetens, kunskap och 
utbildning,

Or. en

Ändringsförslag 1423
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) avlägsna lagstiftningshinder och 
andra hinder för användning av avtal om 
energiprestanda och andra modeller med 
extern finansiering för 
energibesparingsåtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1424
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn. Dessa 
ska åtminstone innefatta de punkter som 
räknas upp i bilaga XIII,

b) uppmuntra offentliga myndigheter att 
använda avtal om energiprestanda vid 
renovering av byggnader och
tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda som bygger på en 
livscykelkostnads- och nyttoanalys, 
samtidigt som långsiktiga avtal som ger 
större energibesparingar uppmuntras. 
Dessa ska åtminstone innefatta de punkter 
som räknas upp i bilaga XIII,
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Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter bör uppmuntras att ingå långsiktiga avtal som ger större 
energibesparingar och undvika kortsiktiga renoveringar med kortare amorteringstider som 
skulle kunna medföra inlåsningseffekter.

Ändringsförslag 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn. Dessa 
ska åtminstone innefatta de punkter som 
räknas upp i bilaga XIII,

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i den offentliga och den
privata sektorn som grundar sig på 
livscykelkostnad och kostnad för tjänster, 
samtidigt som man främjar långsiktiga 
avtal som garanterar större besparingar. 
Dessa ska åtminstone innefatta de punkter 
som räknas upp i bilaga XIII,

Or. ro

Ändringsförslag 1426
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn. Dessa 
ska åtminstone innefatta de punkter som 
räknas upp i bilaga XIII,

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn som 
bygger på en livscykelkostnads- och 
nyttoanalys, samtidigt som långsiktiga 
avtal som ger större energibesparingar 
uppmuntras. Dessa ska åtminstone 
innefatta de punkter som räknas upp i 
bilaga XIII,
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Or. en

Ändringsförslag 1427
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn. Dessa 
ska åtminstone innefatta de punkter som 
räknas upp i bilaga XIII,

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn som 
bygger på en analys av livscykelkostnad 
och nytta, samtidigt som långsiktiga avtal 
som ger större energibesparingar 
uppmuntras. Dessa ska åtminstone 
innefatta de punkter som räknas upp i 
bilaga XIII,

Or. en

Ändringsförslag 1428
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn. Dessa 
ska åtminstone innefatta de punkter som 
räknas upp i bilaga XIII,

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn som 
bygger på en livscykelkostnads- och 
nyttoanalys, samtidigt som långsiktiga 
avtal som ger större energibesparingar 
uppmuntras. Dessa ska åtminstone 
innefatta de punkter som räknas upp i 
bilaga XIII,

Or. en

Motivering

Energitjänsteföretag bör uppmuntras att ingå långsiktiga avtal som ger större 
energibesparingar och undvika kortsiktiga renoveringar med kortare amorteringstider som 



AM\883845SV.doc 83/106 PE475.983v01-00

SV

bortser från en stor besparingspotential.

Ändringsförslag 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn. Dessa 
ska åtminstone innefatta de punkter som 
räknas upp i bilaga XIII,

b) tillhandahålla modeller för avtal om 
energiprestanda i offentliga sektorn 
(leverantörskontrakt). Dessa ska 
åtminstone innefatta de punkter som räknas 
upp i bilaga XIII,

Or. de

Ändringsförslag 1430
Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) främja samarbetet mellan offentliga 
myndigheter och oberoende aktörer, 
nätverk och teknikplattformar i syfte att 
underlätta en anpassning mellan 
efterfrågan på och utbudet av 
energitjänster via effektivitetsprogram 
och/eller energiförvaltningsplaner.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) säkerställa att offentliga myndigheter 
överväger användningen av 
energitjänster, inklusive avtal om 
energiprestanda,

Or. en

Ändringsförslag 1432
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) uppmuntra utvecklingen av frivilliga 
kvalitetsmärkningar,

d) uppmuntra utvecklingen av 
kvalitetsmärkningar,

Or. en

Ändringsförslag 1433
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) sprida information om finansiella 
instrument, incitament, bidrag och lån till
energitjänsteprojekt.

e) främja tillgången till finansiella 
instrument, incitament, bidrag och lån för
energitjänsteprojekt samt sprida tydlig och 
lättillgänglig information om dessa 
stödsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1434
Claude Turmes
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) stödja oberoende 
marknadsmellanhänder, nätverk och 
plattformar som driver program för att 
stimulera marknadsutvecklingen av 
energieffektivitetstjänster på både 
efterfråge- och utbudssidan och som 
knyter ihop efterfrågan på och utbudet av 
energieffektivitetstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 1435
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) uppmuntra finansiellt stöd till små 
och medelstora företag och till 
energitjänsteföretag som för små och 
medelstora företags räkning gör 
långsiktiga investeringar i 
energieffektivitet genom riktade statliga 
anslag, kreditgarantier och lågräntelån 
som är särskilt utformade för 
energieffektivitet.

Or. en

Motivering

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
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Ändringsförslag 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) uppmuntra finansiellt stöd till små 
och medelstora företag och till 
energitjänsteföretag som för små och 
medelstora företags räkning gör 
långsiktiga investeringar i 
energieffektivitet genom riktade statliga 
anslag, kreditgarantier och lågräntelån 
som är särskilt utformade för 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) införa bindande regler som förhindrar 
konkurrensnackdelar för småföretag på 
nya marknader för energitjänster,

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) uppmuntra finansiellt stöd direkt eller 
indirekt till små och medelstora företag 
för att främja långsiktiga investeringar i 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 1439
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) tillhandahålla nödvändigt tekniskt 
stöd, i samarbete med befintliga 
paraplyorganisationer för företagen.

Or. fr

Motivering

För att underlätta för småföretag och mikroföretag att genomföra energieffektivitetsåtgärder 
måste småföretagens branschorganisationer erbjuda dem företagsanpassat stöd i form av 
strukturerade insatser.

Ändringsförslag 1440
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) uppmuntra de offentliga 
myndigheterna att använda avtal om 
energiprestanda i samband med projekt 
som går ut på att höja energieffektiviteten.

Or. fr
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Ändringsförslag 1441
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) utveckla innovativa 
finansieringsmodeller för att göra det 
möjligt för erfarna små och medelstora 
företag och hantverksföretag att erbjuda 
avtal om energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 1442
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja energiåterförsäljares och 
energidistributörers roll på 
energitjänstemarknaden.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) inrätta en arbetsgrupp bestående av 
företrädare för de 27 medlemsstaterna 
och kommissionen i syfte att underlätta 
utbytet av bästa praxis för främjande av 
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energitjänstemarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utbildning och sysselsättningsskapande 
åtgärder gynnar både män och kvinnor 
genom att fokusera på en ändring av den 
könssegregerade arbetsmarknaden i 
energisektorn.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ta fram en nationell 
strategi för att främja och möjliggöra 
effektiv energianvändning i hemmen. 
Inom ramen för denna strategi ska det 
bl.a. fastställas en kontaktpunkt för 
rådgivning och ackrediterade 
leverantörer, i enlighet med vad som 
anges i artiklarna 13 och 14. 
Medlemsstaterna får även använda en rad 
verktyg för att på ett samordnat sätt 
uppmuntra beteendeförändringar, bl.a. 
skatteincitament, tillgång till finansiering, 
bidrag eller subventioner, 
informationsspridning, modellprojekt, 
arbetsplatsåtgärder, minimistandarder för 
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produkter och tjänster.
Dessa strategier ska innehålla ett program 
för att engagera konsumenterna under 
utbyggnaden av smarta mätare genom 
tillkännagivande av kostnadseffektiva och 
lättuppnåeliga förändringar i 
energianvändningen och information om 
energieffektivitetsåtgärder.
I den rapport som anges i artikel 19.2 ska 
medlemsstaterna även vart tredje år 
rapportera om hur strategierna 
framskrider.

Or. en

Ändringsförslag 1446
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utvärdera och vidta 
lämpliga åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningshinder och andra hinder för 
energieffektivitet, i synnerhet när det gäller

1. Medlemsstaterna ska utvärdera och vidta 
lämpliga åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningshinder, administrativa hinder
och andra hinder för energieffektivitet, i 
synnerhet när det gäller

Or. ro

Ändringsförslag 1447
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) uppdelningen av incitament mellan 
ägaren och hyresgästen till en byggnad 
eller mellan ägare, i syfte att säkerställa att 
parterna inte avstår från att göra 

a) uppdelningen av incitament mellan 
ägaren och hyresgästen till en byggnad 
eller mellan ägare, i syfte att säkerställa att 
parterna inte avstår från att göra 
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effektivitetshöjande investeringar som de 
annars skulle ha gjort på grund av att de 
inte individuellt kommer att erhålla de 
fullständiga fördelarna eller på grund av att 
det saknas regler för uppdelning av 
kostnader och fördelar mellan dem,

effektivitetshöjande investeringar på grund 
av att de inte individuellt kommer att 
erhålla de fullständiga fördelarna eller på 
grund av att det saknas regler för 
uppdelning av kostnader och fördelar 
mellan dem,

Or. en

Ändringsförslag 1448
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, samt administrativ praxis,
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra effektivitetshöjande
investeringar.

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, skattebestämmelser samt 
administrativ praxis rörande offentliga 
inköp samt årsbudgetar och redovisning, i 
syfte att säkerställa att enskilda offentliga 
organ inte avskräcks från att göra 
energieffektivitetshöjande investeringar 
och investeringar för att minimera 
förväntade livscykelkostnader under 
byggnadens eller utrustningens 
sammanlagda livslängd.

Or. fr

Ändringsförslag 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, samt administrativ praxis, 
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, skattebestämmelser samt 
administrativ praxis, rörande offentliga 
inköp samt årsbudgetar och redovisning, i 
syfte att säkerställa att enskilda offentliga 
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från att göra effektivitetshöjande 
investeringar.

organ inte avskräcks från att göra 
effektivitetshöjande investeringar och från 
att långsiktigt använda avtal om 
energiprestanda och avtal om andra 
externa finansieringsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 1450
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, samt administrativ praxis, 
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra effektivitetshöjande 
investeringar.

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar liksom skattebestämmelser 
som särskilt har utformats för att få till 
stånd energieffektivitet, administrativ 
praxis, rörande offentliga inköp samt 
bestämmelser om årsbudgetar och 
redovisning avseende privata 
investeringar, samt i syfte att säkerställa 
att enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra effektivitetshöjande 
investeringar.

Or. en

Motivering

Vid sidan av finansiella och skattemässiga stödmekanismer som behövs för att bana väg för 
energieffektivitet måste man även betona hur viktigt det är med öppna och aktuella 
förteckningar över tillförlitliga tjänsteleverantörer, i syfte att uppmuntra slutförbrukare att 
sätta sig i förbindelse med tekniska och operativa partner som är att lita på till 
hundra procent när det gäller att uppfylla energisparmålen. Korrekt och vältimad 
information om energitjänsteföretag, energitjänsteleverantörer och de åtgärder de vidtar är 
en topprioritering för slutförbrukarna. 

Ändringsförslag 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra
författningar, samt administrativ praxis,
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra effektivitetshöjande 
investeringar.

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, skattebestämmelser samt 
administrativ praxis, rörande offentliga 
inköp samt årsbudgetar och redovisning, i 
syfte att säkerställa att enskilda offentliga 
organ inte avskräcks från att göra 
effektivitetshöjande investeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, samt administrativ praxis, 
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra effektivitetshöjande 
investeringar.

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, skattebestämmelser samt 
administrativ praxis, rörande offentliga 
inköp samt årsbudgetar och redovisning, i 
syfte att säkerställa att enskilda offentliga 
organ inte avskräcks från att göra 
effektivitetshöjande investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 1453
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar, skattehinder och 
administrativ praxis rörande köp, 
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installation, tillstånd och anslutning till 
nätet av småskaliga energiproducenter, i 
syfte att se till att enskilda hushåll eller 
grupper av hushåll inte avstår från att 
använda mikroteknik för 
energiproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar, skattehinder och 
administrativ praxis rörande köp, 
installation, tillstånd och anslutning till 
nätet av småskaliga energiproducenter, i 
syfte att se till att enskilda hushåll eller 
grupper av hushåll inte avstår från att 
använda mikroteknik för 
energiproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 1455
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) föreskrifter i lagar och andra 
författningar som i onödan eller på ett 
oproportionerligt vis begränsar 
användningen av finansiella instrument 
vars syfte är att främja en minskad 
energiförbrukning inom ramen för 
energitjänstemarknaderna, eller andra 
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energieffektivitetshöjande åtgärder såsom 
avtal om energiprestanda.

Or. fr

Ändringsförslag 1456
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Efter en noggrann översyn av 
framstegen på energieffektivitetsområdet 
ska kommissionen under 2014 lägga fram 
förslag till rättsakter som förpliktigar 
medlemsstaterna att vidta nationella 
åtgärder för att öka energieffektiviteten i 
privata byggnader.

Or. de

Motivering

88 procent av de befintliga byggnaderna i EU har privata ägare. Eftersom det finns stor 
potential att öka energieffektiviteten i dessa måste kommissionen lägga fram förslag till 
bindande rättsakter som gör det obligatoriskt att ta fram nationella planer och åtgärder för 
att öka energieffektiviteten i privatägda byggnader.

Ändringsförslag 1457
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) krav på energidistributörer att se över 
sina tariffer för att säkerställa att 
kostnaden för en marginell ökning av 
el- eller gasförbrukningsenheter är större 
än för det ursprungliga antalet 
förbrukade enheter i syfte att uppmuntra 
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konsumenterna att bli mer effektiva och 
inte förbruka mer än de behöver.

Or. en

Ändringsförslag 1458
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) involvering av berörda parter, 
inklusive lokala och regionala 
myndigheter, i utvecklingen av nationella 
kommunikationsplaner för att informera 
allmänheten om fördelarna med och de 
praktiska detaljerna kring genomförandet 
av energieffektivitetshöjande åtgärder, 
bl.a. genom installationen av smarta 
mätare.

Or. en

Ändringsförslag 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar som i onödan eller på 
ett oproportionerligt vis hindrar eller 
begränsar energiföretag från att erbjuda 
energieffektivitetstjänster eller 
användningen av innovativa modeller för 
extern finansiering för att genomföra 
energibesparingsåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 1460
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar som hindrar eller 
begränsar möjligheten att inrätta grupper 
av oberoende små och medelstora företag, 
i syfte att kunna tillhandahålla mer 
avancerade avtalsstrukturer såsom avtal 
om energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 1461
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar som hindrar eller 
begränsar möjligheten att inrätta grupper 
eller konsortier av oberoende små och 
medelstora företag, i syfte att kunna 
tillhandahålla mer avancerade 
avtalsstrukturer såsom avtal om 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 1462
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) begränsningar för energiföretag som 
gör att de inte kan erbjuda 
energieffektivitetstjänster, i syfte att 
säkerställa lika villkor på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) fastställande av undantag från 
stabilitets- och tillväxtpakten för 
investeringar i energieffektivitet som görs 
av offentliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1464
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) incitament för åtgärder som är 
inriktade på långsiktiga besparingar eller 
strukturerade program.

Or. en

Ändringsförslag 1465
Giles Chichester
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) en översyn av tillämpningen av moms 
på hushållens energiförbrukning i syfte 
att bedöma om rörliga ökande momssatser 
skulle leda till större effektivitet och 
minskad förbrukning utan att påverka 
energifattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 1466
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna för att avlägsna hinder kan 
innefatta tillhandahållande av incitament, 
upphävande eller ändring av tillämpliga 
föreskrifter i lagar och andra författningar, 
eller antagande av riktlinjer och 
tolkningsmeddelanden. Dessa åtgärder kan 
kombineras med tillhandahållande av 
utbildning samt specifik information om 
och tekniskt stöd för energieffektivitet.

Åtgärderna för att avlägsna hinder kan 
innefatta tillhandahållande av incitament, 
inrättande av offentliga 
energieffektivitetsfonder, till vilka alla 
kvalificerade tjänsteleverantörer bör ha 
förmånstillträde, upphävande eller ändring 
av tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, eller antagande av riktlinjer 
och tolkningsmeddelanden. Dessa åtgärder 
kan kombineras med tillhandahållande av 
utbildning samt specifik information om 
och tekniskt stöd för energieffektivitet.

Or. en

Motivering

Vid sidan av finansiella och skattemässiga stödmekanismer som behövs för att bana väg för 
energieffektivitet måste man även betona hur viktigt det är med öppna och aktuella 
förteckningar över tillförlitliga tjänsteleverantörer, i syfte att uppmuntra slutförbrukare att 
sätta sig i förbindelse med tekniska och operativa partner som är att lita på till 
hundra procent när det gäller att uppfylla energisparmålen. Korrekt och vältimad 
information om energitjänsteföretag, energitjänsteleverantörer och de åtgärder de vidtar är 
en topprioritering för slutförbrukarna. 
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Ändringsförslag 1467
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna för att avlägsna hinder kan 
innefatta tillhandahållande av incitament, 
upphävande eller ändring av tillämpliga 
föreskrifter i lagar och andra författningar, 
eller antagande av riktlinjer och 
tolkningsmeddelanden. Dessa åtgärder kan 
kombineras med tillhandahållande av 
utbildning samt specifik information om 
och tekniskt stöd för energieffektivitet.

Åtgärderna för att avlägsna hinder kan 
innefatta tillhandahållande av incitament, 
upphävande eller ändring av tillämpliga 
föreskrifter i lagar och andra författningar, 
eller antagande av riktlinjer och 
tolkningsmeddelanden. Dessa åtgärder kan 
kombineras med tillhandahållande av 
utbildning samt specifik information om 
och tekniskt stöd för energieffektivitet. I 
detta sammanhang ska alltid den 
grundlagsskyddade äganderätten 
säkerställas.

Or. de

Motivering

Det får till exempel inte förekomma någon expropriation för att genomföra energisaneringar.

Ändringsförslag 1468
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna för att avlägsna hinder kan 
innefatta tillhandahållande av incitament, 
upphävande eller ändring av tillämpliga 
föreskrifter i lagar och andra författningar, 
eller antagande av riktlinjer och 
tolkningsmeddelanden. Dessa åtgärder kan 
kombineras med tillhandahållande av 
utbildning samt specifik information om 
och tekniskt stöd för energieffektivitet.

Åtgärderna för att avlägsna hinder kan 
innefatta tillhandahållande av incitament, 
upphävande eller ändring av tillämpliga 
föreskrifter i lagar och andra författningar, 
antagande av riktlinjer och 
tolkningsmeddelanden eller förenkling av 
administrativa förfaranden. Dessa 
åtgärder kan kombineras med 
tillhandahållande av utbildning samt 
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specifik information om och tekniskt stöd 
för energieffektivitet.

Or. ro

Ändringsförslag 1469
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder omfattar följande:
a) Genomförande av 
upplysningsprogram, riktade till de 
verksamma inom sektorn, om gällande 
lagstiftning och om tillgängliga 
finansierings- och stödåtgärder.
b) Utveckling av utbildningsprogram, 
riktade till de verksamma inom 
byggbranschen, om ny miljövänlig 
byggteknik, miljövänliga material och nya 
metoder för att utvärdera byggnaders 
energiprestanda, i syfte att stärka dessa 
personers roll som specialister och 
rådgivare för privatpersoner och företag.

Or. fr

Ändringsförslag 1470
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska försöka ta upp 
avvikelsen i genomförande av 
energieffektivitetsåtgärder mellan 
fastigheter som hyrs ut av privata 
fastighetsägare och fastigheter som 
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nyttjas av ägaren själv. 

Or. en

Motivering

Analyser har visat att personer som nyttjar fastigheter som de själva äger har varit avsevärt 
mer aktiva när det gäller att genomföra energieffektivitetsåtgärder än personer som hyr 
fastigheter av privata fastighetsägare. I det senare fallet verkar det saknas incitament att 
investera för såväl ägaren som hyresgästen.

Ändringsförslag 1471
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska tillsammans med 
samtliga aktörer och de regionala och 
lokala myndigheterna utveckla lämpliga 
yrkesutbildningsprogram och främja 
spridningen av innovativ teknik, i syfte att 
optimera energieffektivitetspotentialen. 
Även allmänheten ska få korrekt 
information om fördelarna med de 
åtgärder som är avsedda att höja 
energieffektiviteten.

Or. es

Motivering

Yrkesutbildning för aktörerna är ett grundläggande krav för att energieffektivitetsmålen ska 
förverkligas, särskilt inom byggnadsrenoveringssektorn.

Ändringsförslag 1472
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska förbjuda 
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möjligheten att hisschaktens eller 
maskinrummens ventilationsöppningar 
hålls stängda under täthetsprovet och se 
till att de ersätts med moderna 
ventilationslösningar. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Fonder och finansieringsmekanismer

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
medlemsstaterna inrätta en eller flera 
fonder för att subventionera 
tillhandahållandet av program och 
åtgärder för energieffektivitetshöjning 
och främja utvecklingen av en marknad 
för åtgärder för 
energieffektivitetshöjning. Sådana 
åtgärder kan inkludera främjande av 
energibesiktningar och finansiella 
energibesparingsinstrument. I fonden får 
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bland annat intäkter från auktioner som 
hålls inom systemet för handel med 
utsläppsrätter ingå.
2. När fonder subventionerar 
tillhandahållandet av 
energieffektivitetshöjande åtgärder ska 
tillgången till fonderna vara beroende av i 
vilken utsträckning energibesparingar 
eller förbättrad energieffektivitet 
verkligen har uppnåtts. Man ska på 
lämpligt sätt, exempelvis med 
energiprestandacertifikat för byggnader 
och energimärkning för produkter, bevisa 
vad som har uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Finansiering av energieffektivitet

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
medlemsstaterna inrätta särskilda 
mekanismer för finansiering av 
energieffektivitet. EU-medel och 
offentliga medel eller andra källor, samt 
böter som utdöms om bestämmelserna i 
detta direktiv inte följs, kan ligga till 
grund för finansieringen.
2. Om medlemsstaterna inte kan inrätta 
en sådan finansieringsmekanism ska de 
göra det möjligt för aktörer som 
representerar olika industrisektorer att 
inrätta liknande fonder, i den mån dessa 
fonder inrättas för samma mål.
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Or. en

Motivering

Energieffektivitetshöjningar har stora fördelar på lång sikt men innebär betydande kostnader 
i startskedet. Medlemsstaterna bör ges incitament att inrätta nationella fonder för att stödja 
energieffektivitetsåtgärder och i större utsträckning utnyttja EU-medel som har öronmärkts 
för energieffektivitet liksom privat lånebaserad finansiering.

Ändringsförslag 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Fonder och finansieringsmekanismer

Kommissionen ska regelbundet utvärdera 
hur fonden för energieffektivitet, inrättad 
genom förordning (EU) nr 1233/2010, 
fungerar och verkar, i syfte att granska 
dess effektivitet och avgöra om ytterligare 
resurser ska avsättas till detta 
finansieringsinstrument, vars mål är att 
stödja energieffektivitetsfrämjande 
initiativ.

Or. it

Ändringsförslag 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Fonder och finansieringsmekanismer

De medlemsstater som inför stöd för 
energieffektiviseringsåtgärder ska se till 



PE475.983v01-00 106/106 AM\883845SV.doc

SV

att alla som erbjuder sådana åtgärder ges 
lika tillgång till stödet.

Or. de

Ändringsförslag 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Medlemsstaterna, regionerna och 
kommunerna ska föreslå och stödja 
formler för tillhandahållande av energi på 
stadsdels- eller stadsnivå, så att 
genomförda offentliga investeringar 
gynnar och kommer det stora flertalet 
invånare till del.

Or. es


