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Ändringsförslag 1638
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en individuell mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att den är ansluten 
till ett gränssnitt som tillhandahåller 
säker kommunikation till slutförbrukaren, 
som möjliggör för mätare att exportera 
privata metrologiska uppgifter till 
slutförbrukaren eller en tredje part som 
utses av slutförbrukaren.

När en individuell mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att den uppfyller 
tillämpliga europeiska normer och 
funktioner för dessa mätare.

Or. en

Ändringsförslag 1639
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en individuell mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att den är ansluten 
till ett gränssnitt som tillhandahåller 
säker kommunikation till slutförbrukaren, 
som möjliggör för mätare att exportera 
privata metrologiska uppgifter till 
slutförbrukaren eller en tredje part som 
utses av slutförbrukaren.

När en individuell smart mätare installeras 
ska medlemsstaterna se till att den 
noggrant mäter och säkert överför 
uppgifter om förbrukningen till 
slutförbrukaren eller en tredje part som 
utses av slutförbrukaren. Uppgifterna ska 
hanteras på ett säkert sätt och 
konsumenternas integritet ska skyddas i 
enlighet med tillämplig EU-lagstiftning 
om data- och integritetsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 1640
Ioan Enciu
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en individuell mätare installeras ska
medlemsstaterna se till att den är ansluten 
till ett gränssnitt som tillhandahåller säker 
kommunikation till slutförbrukaren, som 
möjliggör för mätare att exportera privata 
metrologiska uppgifter till slutförbrukaren 
eller en tredje part som utses av 
slutförbrukaren.

När en individuell mätare installeras kan
medlemsstaterna, efter en 
kostnadsnyttoanalys med positivt resultat,
se till att den är ansluten till ett gränssnitt 
som tillhandahåller säker kommunikation 
till slutförbrukaren, som möjliggör för 
mätare att exportera privata metrologiska 
uppgifter till slutförbrukaren eller en tredje 
part som utses av slutförbrukaren, i 
enlighet med lagstiftningen om dataskydd.

Or. ro

Ändringsförslag 1641
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en individuell mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att den är ansluten 
till ett gränssnitt som tillhandahåller säker 
kommunikation till slutförbrukaren, som 
möjliggör för mätare att exportera privata 
metrologiska uppgifter till slutförbrukaren 
eller en tredje part som utses av 
slutförbrukaren.

När en individuell smart mätare installeras 
ska medlemsstaterna se till att den är 
ansluten till ett gränssnitt som 
tillhandahåller säker kommunikation till 
slutförbrukaren, som möjliggör för mätare 
att exportera privata metrologiska uppgifter 
till slutförbrukaren eller en tredje part som 
utses av slutförbrukaren.

Or. en

Ändringsförslag 1642
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en individuell mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att den är ansluten 
till ett gränssnitt som tillhandahåller säker 
kommunikation till slutförbrukaren, som 
möjliggör för mätare att exportera privata 
metrologiska uppgifter till slutförbrukaren 
eller en tredje part som utses av 
slutförbrukaren.

När en individuell mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att den är ansluten 
till ett gränssnitt, till exempel en personlig 
webbsida, som tillhandahåller säker 
kommunikation till slutförbrukaren, som 
möjliggör för mätare att exportera privata 
metrologiska uppgifter till slutförbrukaren 
eller en tredje part som utses av 
slutförbrukaren.

Or. en

Motivering

Direktivet får inte strida mot medlemsstaternas riktlinjer för smarta energimätare i hemmet 
som kan exportera uppgifter, eftersom det kan vara tekniskt komplicerat och kostsamt (i vissa 
fall jämförbart med offentliggörande av uppgifter på en webbsida eller via en smarttelefon).

Ändringsförslag 1643
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin energiförbrukning och att använda 
informationen för ytterligare analyser. 
Sådan information ska åtminstone ange 
den aktuella förbrukningstakten (t.ex. 
kWh, kJ, m3) och tillhörande kostnader 
och ska meddelas i en form som 
stimulerar konsumenten till 
energieffektivisering.

utgår

Or. en



PE476.055v01-00 6/84 AM\884267SV.doc

SV

Ändringsförslag 1644
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin energiförbrukning och att använda
informationen för ytterligare analyser. 
Sådan information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och tillhörande kostnader och ska 
meddelas i en form som stimulerar 
konsumenten till energieffektivisering.

Gränssnittet för mätarna ska stödja 
anslutningen av en smart energimätare i 
hemmet* som ger information som 
möjliggör för slutförbrukarna att få bättre 
kontroll över och minska sin 
energiförbrukning. Denna information 
kan sedan användas för ytterligare 
analyser och rådgivning av en tredje part 
som utsetts av slutförbrukaren och som 
slår vakt om dennes integritet. Sådan 
information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och tillhörande kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över
sin energiförbrukning och att använda 
informationen för ytterligare analyser. 
Sådan information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och tillhörande kostnader och ska 
meddelas i en form som stimulerar 
konsumenten till energieffektivisering.

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information, antingen via smarta mätare 
eller via internet, som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin faktiska energiförbrukning och att 
använda informationen för ytterligare 
analyser. Sådan information ska åtminstone 
ange den aktuella förbrukningstakten (t.ex. 
kWh, kJ, m3) och tillhörande kostnader och 
ska meddelas i en form som stimulerar 
konsumenten till energieffektivisering.
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Or. en

Ändringsförslag 1646
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin energiförbrukning och att använda 
informationen för ytterligare analyser. 
Sådan information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och tillhörande kostnader och ska 
meddelas i en form som stimulerar 
konsumenten till energieffektivisering.

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin energiförbrukning och att använda 
informationen för ytterligare analyser. 
Sådan information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och, om uppgifterna finns 
tillgängliga, tillhörande kostnader, och ska 
meddelas i en form som stimulerar 
kunderna till energieffektivisering.

Or. de

Ändringsförslag 1647
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin energiförbrukning och att använda 
informationen för ytterligare analyser. 
Sådan information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och tillhörande kostnader och ska 
meddelas i en form som stimulerar 
konsumenten till energieffektivisering.

Gränssnittet ska tillhandahålla privat 
information som möjliggör för 
slutförbrukarna att få bättre kontroll över 
sin energiförbrukning och att använda 
informationen för ytterligare analyser, och 
som möjliggör tillämpning av flexibla 
tidstariffer för efterfrågestyrning. Sådan
information ska åtminstone ange den 
aktuella förbrukningstakten (t.ex. kWh, kJ, 
m3) och tillhörande kostnader och ska 
meddelas i en form som stimulerar 
konsumenten till energieffektivisering.

Or. en
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Ändringsförslag 1648
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infrastruktur för smart mätning ska 
stödja gränssnitt för 
tvåvägskommunikation för att införa 
energieffektivitet och 
efterfrågeförvaltningssystem, såsom 
hemautomation och 
laststyrningsprogram, som gör att 
slutförbrukaren kan reagera på 
prissignaler och anpassa sin
energikonsumtion. Medlemsstaterna ska 
kräva att dessa gränssnitt är kompatibla 
med varandra.

Or. en

Motivering

Installationen av smarta mätare innebär en bra möjlighet att också tillgodogöra sig 
avancerade energitjänster, och uppgifterna om energikonsumtion och energiproduktion kan 
således göras tillgängliga för tredje part för att skapa energieffektivitet och införa 
efterfrågeförvaltningssystem. Till detta hör laststyrningsprogram för att sporra 
konsumenterna att reagera på prissignaler och ändra sitt energikonsumtionsbeteende mot 
mera effektiva och hållbara konsumtionsmönster.

Ändringsförslag 1649
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella tillsynsmyndigheten ska se 
till att gränssnittet också tillhandahåller 
offentliga uppgifter som möjliggör för 
slutförbrukaren att ta hänsyn till och 

utgår
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använda tillämpliga tidsstyrda tariffer 
med realtidspriser, högtrafikspriser och 
högtrafiksrabatter.

Or. en

Ändringsförslag 1650
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella tillsynsmyndigheten ska se 
till att gränssnittet också tillhandahåller 
offentliga uppgifter som möjliggör för 
slutförbrukaren att ta hänsyn till och 
använda tillämpliga tidsstyrda tariffer med 
realtidspriser, högtrafikspriser och 
högtrafiksrabatter.

Medlemsstaterna ska se till att gränssnittet 
också tillhandahåller offentliga uppgifter 
som möjliggör för slutförbrukaren att ta 
hänsyn till och använda tillämpliga 
tidsstyrda tariffer med realtidspriser, 
högtrafikspriser och högtrafiksrabatter.

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigtvis inte den nationella tillsynsmyndighetens uppgift.

Ändringsförslag 1651
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella tillsynsmyndigheten ska se 
till att gränssnittet också tillhandahåller 
offentliga uppgifter som möjliggör för 
slutförbrukaren att ta hänsyn till och 
använda tillämpliga tidsstyrda tariffer med 
realtidspriser, högtrafikspriser och 
högtrafiksrabatter.

Den nationella tillsynsmyndigheten kan se 
till att gränssnittet också tillhandahåller 
offentliga uppgifter som möjliggör för 
slutförbrukaren att ta hänsyn till och 
använda tillämpliga tidsstyrda tariffer med 
realtidspriser, högtrafikspriser och 
högtrafiksrabatter.
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Or. ro

Ändringsförslag 1652
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella tillsynsmyndigheten ska se 
till att gränssnittet också tillhandahåller 
offentliga uppgifter som möjliggör för 
slutförbrukaren att ta hänsyn till och 
använda tillämpliga tidsstyrda tariffer med 
realtidspriser, högtrafikspriser och 
högtrafiksrabatter.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska se 
till att gränssnittet också tillhandahåller 
offentliga uppgifter som möjliggör för 
slutförbrukaren att ta hänsyn till och, när 
det gäller elektricitet, använda tillämpliga 
tidsstyrda tariffer med realtidspriser, 
högtrafikspriser och högtrafiksrabatter.

Or. en

Motivering

Direktivet får inte strida mot medlemsstaternas riktlinjer för smarta energimätare i hemmet 
som kan exportera uppgifter, eftersom det kan vara tekniskt komplicerat och kostsamt (i vissa 
fall jämförbart med offentliggörande av uppgifter på en webbsida eller via en smarttelefon).

Ändringsförslag 1653
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska diskutera behovet av 
att, om så är nödvändigt, göra 
konsumentgränssnitten tillgängliga för 
konsumenter med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 1654
Giles Chichester
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De privata data som exporteras genom 
gränssnittet ska erbjuda slutförbrukaren 
en möjlighet att kontrollera sina 
historiska förbrukningsnivåer (i lokal 
valuta och i kWh, kJ eller m3) under

utgår

a) de senaste sju dagarna, dag för dag,
b) den senaste hela veckan,
c) den senaste hela månaden,
d) samma hela månad förra året,
e) det senaste hela året.

Or. en

Ändringsförslag 1655
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De privata data som exporteras genom 
gränssnittet ska erbjuda slutförbrukaren en 
möjlighet att kontrollera sina historiska 
förbrukningsnivåer (i lokal valuta och i 
kWh, kJ eller m3) under

De privata data som exporteras genom 
gränssnittet ska erbjuda slutförbrukaren en 
möjlighet att kontrollera sina historiska 
förbrukningsnivåer under olika 
tidsperioder, såsom

Or. en

Motivering

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.



PE476.055v01-00 12/84 AM\884267SV.doc

SV

Ändringsförslag 1656
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De privata data som exporteras genom 
gränssnittet ska erbjuda slutförbrukaren en 
möjlighet att kontrollera sina historiska 
förbrukningsnivåer (i lokal valuta och i 
kWh, kJ eller m3) under

De privata konsumtionsdata som på ett 
säkert sätt överförs genom gränssnittet för 
tvåvägskommunikation ska erbjuda 
slutförbrukaren en möjlighet att kontrollera 
sina historiska förbrukningsnivåer (i lokal 
valuta och i kWh, kJ eller m3) under

Or. en

Ändringsförslag 1657
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De privata data som exporteras genom 
gränssnittet ska erbjuda slutförbrukaren en 
möjlighet att kontrollera sina historiska 
förbrukningsnivåer (i lokal valuta och i 
kWh, kJ eller m3) under

De privata data som exporteras genom 
gränssnittet, exempelvis en personlig 
webbsida, ska erbjuda slutförbrukaren en 
möjlighet att kontrollera sina historiska 
förbrukningsnivåer under olika 
tidsfrekvenser (i lokal valuta och i kWh, kJ 
eller m3) såsom

Or. en

Motivering

Direktivet får inte strida mot medlemsstaternas riktlinjer för *smarta energimätare i hemmet 
som kan exportera uppgifter*, eftersom det kan vara tekniskt komplicerat och kostsamt (i 
vissa fall jämförbart med offentliggörande av uppgifter på en webbsida eller via en 
smarttelefon).
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Ändringsförslag 1658
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de senaste sju dagarna, dag för dag, utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna fastställa sina egna informationskrav utgående från sina 
ekonomiska förhållanden.

Ändringsförslag 1659
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de senaste sju dagarna, dag för dag, utgår

Or. en

Motivering

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Ändringsförslag 1660
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den senaste hela veckan, utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna fastställa sina egna informationskrav utgående från sina 
ekonomiska förhållanden.

Ändringsförslag 1661
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den senaste hela månaden, utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna fastställa sina egna informationskrav utgående från sina 
ekonomiska förhållanden.

Ändringsförslag 1662
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) samma hela månad förra året, utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna fastställa sina egna informationskrav utgående från sina 
ekonomiska förhållanden.
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Ändringsförslag 1663
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) det senaste hela året. utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna fastställa sina egna informationskrav utgående från sina 
ekonomiska förhållanden.

Ändringsförslag 1664
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De historiska perioderna ska motsvara 
faktureringsperioderna så att de stämmer 
överens med hushållsräkningarna.

utgår

Or. de

Motivering

En fullständig överensstämmelse är inte ens tekniskt möjligt, eftersom de olika uppgifterna 
behandlas i olika datasystem. Av dataskyddsrättsliga och säkerhetstekniska orsaker är det 
ändamålsenligt att det också förblir så. Dessutom kan faktureringsperioderna, beroende på 
när man flyttade in, vara andra än de historiska perioderna.

Ändringsförslag 1665
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De historiska perioderna ska motsvara 
faktureringsperioderna så att de stämmer 
överens med hushållsräkningarna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1666
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De historiska perioderna ska motsvara 
faktureringsperioderna så att de stämmer 
överens med hushållsräkningarna.

utgår

Or. en

Motivering

Även om konsumenterna eventuellt välkomnar möjligheten att bättre förstå sin förbrukning 
med hjälp av systemet med smarta mätare måste fakturan inte följa förbrukningen. 
Konsumenterna föredrar utjämnad betalning med en avstämningsfaktura en gång om året. 
Gasförbrukningen varierar stort mellan sommar- och vintermånaderna. Korta 
faktureringsperioder (till exempel varje månad eller varannan månad) som baserar sig på 
förbrukningen ger upphov till att beloppet på fakturan varierar avsevärt, vilket påverkar 
sårbara konsumenter på ett mycket negativt sätt.

Ändringsförslag 1667
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (någon dag, vecka, månad, 
år från start av intelligent mätning) och 

utgår
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annan användbar information som 
möjliggör mer detaljerade egenkontroller 
av förbrukaren (t.ex. grafisk utveckling av 
individuell förbrukning, 
jämförelseinformation, ackumulerad 
förbrukning/besparingar/utgifter från 
början av varje avtal, andel av individuell 
förbrukning från förnybara källor av 
energi och tillhörande CO2-besparingar 
osv.) ska göras tillgänglig antingen direkt 
genom gränssnittet eller via internet.

Or. en

Ändringsförslag 1668
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (någon dag, vecka, månad, år 
från start av intelligent mätning) och 
annan användbar information som 
möjliggör mer detaljerade egenkontroller 
av förbrukaren (t.ex. grafisk utveckling av 
individuell förbrukning, 
jämförelseinformation, ackumulerad 
förbrukning/besparingar/utgifter från 
början av varje avtal, andel av individuell 
förbrukning från förnybara källor av 
energi och tillhörande CO2-besparingar 
osv.) ska göras tillgänglig antingen direkt 
genom gränssnittet eller via internet.

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (per dag, vecka eller månad
för upp till de tretton föregående 
månaderna från start av intelligent 
mätning) ska göras tillgänglig antingen 
direkt genom gränssnittet eller via internet.

Or. en

Ändringsförslag 1669
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (någon dag, vecka, månad, år 
från start av intelligent mätning) och annan 
användbar information som möjliggör mer 
detaljerade egenkontroller av förbrukaren 
(t.ex. grafisk utveckling av individuell 
förbrukning, jämförelseinformation, 
ackumulerad 
förbrukning/besparingar/utgifter från 
början av varje avtal, andel av individuell 
förbrukning från förnybara källor av energi 
och tillhörande CO2-besparingar osv.) ska 
göras tillgänglig antingen direkt genom 
gränssnittet eller via internet.

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (någon dag, vecka, månad, år 
från start av intelligent mätning) och annan 
användbar information som möjliggör mer 
detaljerade egenkontroller av förbrukaren 
(t.ex. grafisk utveckling av individuell 
förbrukning, jämförelseinformation, 
ackumulerad 
förbrukning/besparingar/utgifter från 
början av varje avtal, andel av individuell 
förbrukning från förnybara källor av energi 
och tillhörande CO2-besparingar osv.) ska 
göras tillgänglig antingen direkt genom 
smarta energimätare i hemmet eller 
åtminstone ett annat sätt av direkt 
feedback.

Or. en

Ändringsförslag 1670
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (någon dag, vecka, månad, år 
från start av intelligent mätning) och annan 
användbar information som möjliggör mer 
detaljerade egenkontroller av förbrukaren 
(t.ex. grafisk utveckling av individuell 
förbrukning, jämförelseinformation, 
ackumulerad 
förbrukning/besparingar/utgifter från 
början av varje avtal, andel av individuell 
förbrukning från förnybara källor av energi 
och tillhörande CO2-besparingar osv.) ska 
göras tillgänglig antingen direkt genom 
gränssnittet eller via internet.

Kompletterande information om historisk 
förbrukning (någon dag, vecka, månad, år 
från start av intelligent mätning) och annan 
användbar information som möjliggör mer 
detaljerade egenkontroller av förbrukaren 
(t.ex. grafisk utveckling av individuell 
förbrukning, jämförelseinformation, 
ackumulerad 
förbrukning/besparingar/utgifter från 
början av varje avtal, andel av individuell 
förbrukning från förnybara källor av energi 
och tillhörande CO2-besparingar osv.) ska 
göras tillgänglig antingen direkt genom 
gränssnittet eller via internet, och hänsyn 
tas till lagstiftning och bestämmelser om 
dataskydd.
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Or. ro

Ändringsförslag 1671
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmefördelningsmätare ska utrustas med 
tydligt läsbara displayer som möjliggör för 
slutförbrukare att kontrollera den aktuella 
förbrukningstakten samt de historiska 
förbrukningsnivåerna. De historiska 
perioder som visas av 
värmefördelningsmätaren ska motsvara 
faktureringsperioderna.

Värmefördelningsmätare ska utrustas med 
tydligt läsbara displayer som möjliggör för 
slutförbrukare att kontrollera den aktuella 
förbrukningstakten samt de historiska 
förbrukningsnivåerna på ett klart och 
förståeligt sätt. De historiska perioder som 
visas av värmefördelningsmätaren ska 
motsvara faktureringsperioderna.

Or. en

Ändringsförslag 1672
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1.2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värmefördelningsmätare ska utrustas med 
tydligt läsbara displayer som möjliggör för 
slutförbrukare att kontrollera den aktuella 
förbrukningstakten samt de historiska 
förbrukningsnivåerna. De historiska 
perioder som visas av 
värmefördelningsmätaren ska motsvara 
faktureringsperioderna.

Värmefördelningsmätare ska, där så är 
möjligt, utrustas med tydligt läsbara 
displayer som möjliggör för slutförbrukare 
att kontrollera den aktuella 
förbrukningstakten samt de historiska 
förbrukningsnivåerna. De historiska 
perioder som visas av 
värmefördelningsmätaren ska motsvara 
faktureringsperioderna.

Or. en
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Ändringsförslag 1673
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Frekvens av fakturering grundad på 
faktisk förbrukning

2.1 Frekvens av fakturering och 
information grundad på faktisk 
förbrukning

Or. de

Ändringsförslag 1674
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Frekvens av fakturering grundad på
faktisk förbrukning

2.1 Frekvens av information till 
konsumenterna

Or. en

Ändringsförslag 1675
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Frekvens av fakturering grundad på 
faktisk förbrukning

2.1 Frekvens av konsumentinformation
grundad på faktisk förbrukning och 
kostnader

Or. en

Motivering

De smarta mätarna bör installeras först när alla villkor (rättsliga, tekniska och ekonomiska) 
är uppfyllda, Upplysande fakturering med korta intervall – i synnerhet på papper – ökar 
kostnaderna avsevärt och förorsakar i slutändan större kostnader än den inbesparing som 
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kunde ha gjorts med hjälp av tjänsten. Inbesparingar kan inte göras genom 
faktureringssystem. En pappersfaktura i månaden är kostnadsintensiv, dyr för konsumenten 
och inte miljövänlig. Dessutom måste konsumenterna stå för tilläggskostnaderna.

Ändringsförslag 1676
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Frekvens av fakturering grundad på
faktisk förbrukning

2.1 Frekvens av information om faktisk 
förbrukning

Or. en

Motivering

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer. In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information. Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration. The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Ändringsförslag 1677
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Frekvens av fakturering grundad på
faktisk förbrukning

2.1 Frekvens av information om faktisk 
förbrukning

Or. en
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Motivering

Månatliga fakturor kan ställa till med stora problem i mindre gynnade hushåll och leda till 
bristande energitrygghet.  Dessutom omfattas denna åtgärd av medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska politik. Artikel 8 bör till fullo respektera direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG.

Ändringsförslag 1678
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 Frekvens av fakturering grundad på 
faktisk förbrukning

2.1 Frekvens av faktureringsinformation 
grundad på faktisk förbrukning

Or. en

Ändringsförslag 1679
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras tillräckligt ofta så att 
konsumenterna kan reglera sin egen 
förbrukning och delta på marknaden om 
de så vill, såsom bestäms om elektricitet i 
punkt 1 i bilaga I till direktiv 2009/72/EG 
och om gas i direktiv 2009/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1680
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande 
intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning, där det 
är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt 
och proportionerligt i förhållande till de 
eventuella energiinbesparingarna, ska 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
kan göra regelbundna mätaravläsningar 
där det inte finns smarta el- eller 
gasmätare, för att garantera att
fakturering utförs på grundval av faktisk 
förbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 1681
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
information på grundval av faktisk 
förbrukning och kostnader ges med 
följande intervall:

Or. en

Ändringsförslag 1682
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att För att möjliggöra för slutförbrukare att 
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reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

reglera sin egen energiförbrukning ska 
information om faktisk förbrukning ges
med följande intervall:

Or. en

Motivering

Månatliga fakturor kan ställa till med stora problem i mindre gynnade hushåll och leda till 
bristande energitrygghet.  Dessutom omfattas denna åtgärd av medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska politik. Artikel 8 bör till fullo respektera direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG.

Ändringsförslag 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
information på fakturan på grundval av 
faktisk förbrukning ges med följande 
intervall:

Or. de

Ändringsförslag 1684
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
information på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

Or. de
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Ändringsförslag 1685
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning, i den mån ändamålsenliga 
tekniska lösningar finns, utföras med 
följande intervall:

Or. de

Ändringsförslag 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
fakturering på grundval av faktisk 
förbrukning utföras med följande intervall:

För att möjliggöra för slutförbrukare att 
reglera sin egen energiförbrukning ska 
faktureringsinformation på grundval av 
faktisk förbrukning utföras med följande 
intervall:

Or. en

Ändringsförslag 1687
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Månadsvis för elförbrukning. utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1688
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Månadsvis för elförbrukning. utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna besluta om frekvensen för faktureringen eftersom kravet på en 
mer frekvent fakturering skulle innebära betydande kostnader för konsumenterna.

Ändringsförslag 1689
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Månadsvis för elförbrukning. a) Månadsvis för elförbrukning. Med 
slutförbrukarens tillstånd kan undantag 
göras från denna frekvens och 
fakturering ske kvartals-, halvårs- eller 
årsvis. I detta fall måste slutförbrukaren 
varje månad informeras om det månatliga 
genomsnittet för den förväntade 
årsförbrukningen.

Or. de

Ändringsförslag 1690
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Månadsvis för elförbrukning. a) Månadsvis för elförbrukning, om inga 
skilda överenskommelser görs med 
kunden.

Or. de

Ändringsförslag 1691
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Månadsvis för elförbrukning. a) Månadsvis för elförbrukning om det är 
tekniskt acceptabelt och genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 1692
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för 
förbrukning av naturgas. Om gas 
används för separat värme ska 
fakturering ske månadsvis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1693
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för 
förbrukning av naturgas. Om gas 
används för separat värme ska 
fakturering ske månadsvis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1694
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis.

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas om inte naturgasen används 
som separat värme. I det sistnämnda fallet 
kan individuella överenskommelser göras.

Or. de

Motivering

Många konsumenter skulle över huvud taget inte ha råd med uppvärmning på vintern, om de 
inte redan på sommaren började spara för sina värmefakturor. Viktigare än en exakt 
fakturering för värmen varje månad eller varannan månad är information om den faktiska 
förbrukningen. I vilket fall som helst bör konsumenten ha en valmöjlighet. EU bör för övrigt 
utgå ifrån att konsumenten beter sig som en vuxen människa! 

Ändringsförslag 1695
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis.

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis. Med 
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slutförbrukarens tillstånd kan undantag 
göras från denna frekvens och 
fakturering ske kvartals-, halvårs- eller 
årsvis. I detta fall måste slutförbrukaren 
varje månad informeras om det månatliga 
genomsnittet för den förväntade 
årsförbrukningen.

Or. de

Ändringsförslag 1696
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis.

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska konsumentinformation ges
månadsvis om det är tekniskt acceptabelt 
och genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 1697
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis.

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska information ges månadsvis.

Or. en

Motivering

Månatliga fakturor kan ställa till med stora problem i mindre gynnade hushåll och leda till 
bristande energitrygghet.  Dessutom omfattas denna åtgärd av medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska politik. Artikel 8 bör till fullo respektera direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG.
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Ändringsförslag 1698
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis.

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska information ges månadsvis.

Or. de

Ändringsförslag 1699
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska fakturering ske månadsvis.

b) Minst varannan månad för förbrukning 
av naturgas. Om gas används för separat 
värme ska information ges månadsvis.

Or. en

Ändringsförslag 1700
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1701
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1702
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla, och 
om individuella mätare har installerats, 
ska fakturering på grundval av den 
faktiska förbrukningen ske månadsvis 
under värme-/kylsäsongen om 
slutförbrukaren så kräver. Om fakturan 
grundar sig på värmefördelningsmätning 
måste de månatligen lika stora beloppen 
avstämmas en gång per år.

Or. de

Motivering

Ändringen ska garantera att kunderna varje månad får information, men att de alltid betalar 
samma belopp, för att förhindra ekonomiska svårigheter under vintermånaderna.

Ändringsförslag 1703
Konrad Szymański
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska, 
om individuella mätare har installerats, 
fakturering på grundval av den faktiska 
förbrukningen ske månadsvis under 
värme-/kylsäsongen, om slutförbrukaren 
så kräver. Om fakturan grundar sig på 
värmefördelningsmätning måste de 
månatligen lika stora beloppen 
avstämmas en gång per år.

Or. en

Ändringsförslag 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska, 
om individuella mätare har installerats, 
fakturering på grundval av den faktiska 
förbrukningen ske månadsvis under 
värme-/kylsäsongen, om slutförbrukaren 
så kräver. Om fakturan grundar sig på 
värmefördelningsmätning måste de 
månatligen lika stora beloppen 
avstämmas en gång per år.

Or. en

Motivering

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
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case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Ändringsförslag 1705
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla kan
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen, om inga skilda 
överenskommelser gjorts med kunden.
Information om förbrukningen bör dock 
ges varje månad.

Or. de

Motivering

Överlag behövs mer flexibilitet, för att ta hänsyn till konsumenternas individuella önskemål 
och behov och spara konsumenterna onödiga kostnader, som för en exakt beräkning av 
värmekostnaderna per månad i ett flerfamiljehus kan uppgå enligt en första uppskattning till 
60 euro per år.

Ändringsförslag 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska, 
där individuella mätare finns installerade, 
kostnadsfri fakturering på grundval av den 
faktiska förbrukningen, ske månadsvis 
under värme-/kylsäsongen, om inte 
slutförbrukaren kräver annorlunda.
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Or. en

Ändringsförslag 1707
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
information ges månadsvis under värme-
/kylsäsongen, om det är tekniskt 
ändamålsenligt och genomförbart.

Or. de

Ändringsförslag 1708
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
konsumentinformation ges månadsvis 
under värme-/kylsäsongen, om 
värmemätare finns installerade om det är 
tekniskt ändamålsenligt och 
genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 1709
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
information ges månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

Or. en

Motivering

Månatliga fakturor kan ställa till med stora problem i mindre gynnade hushåll och leda till 
bristande energitrygghet.  Dessutom omfattas denna åtgärd av medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska politik. Artikel 8 bör till fullo respektera direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG.

Ändringsförslag 1710
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
information ges månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

Or. en

Ändringsförslag 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Vid centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

c) Vid fjärrvärme eller annan 
centralvärme och centralkyla ska 
fakturering ske månadsvis under värme-
/kylsäsongen.

Or. en
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Ändringsförslag 1712
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1713
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1714
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för information
om varmvatten.

Or. en

Motivering

Månatliga fakturor kan ställa till med stora problem i mindre gynnade hushåll och leda till 
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bristande energitrygghet.  Dessutom omfattas denna åtgärd av medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska politik. Artikel 8 bör till fullo respektera direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG.

Ändringsförslag 1715
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för förbrukning
av varmvatten.

Or. en

Ändringsförslag 1716
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten eller om uppgifterna tas 
fram i samma centrala system och med 
samma frekvens som under led c.

Or. de

Motivering

Om varmvattnet kommer genom samma centrala värmesystem bör faktureringsfrekvenserna 
vara desamma av kostnadseffektivitetsskäl.

Ändringsförslag 1717
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för 
konsumentinformation om varmvatten om 
det är tekniskt acceptabelt och 
genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten, eller om uppgifterna tas 
fram i samma centrala system och med 
samma frekvens som i led c).

Or. en

Ändringsförslag 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten, eller om uppgifterna tas 
fram i samma centrala system och med 
samma frekvens som i led c).

Or. en

Motivering

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
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allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Ändringsförslag 1720
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten, eller om uppgifterna tas 
fram i samma centrala system och med 
samma frekvens som i led c).

Or. en

Ändringsförslag 1721
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten.

d) Minst varannan månad för fakturering 
av varmvatten om det är tekniskt 
ändamålsenligt och genomförbart.

Or. de

Ändringsförslag 1722
Britta Thomsen
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fakturering baserad på mätning av 
värmeförbrukning med hjälp av 
värmefördelningsmätare ska åtföljas av 
förklaringar av de siffror som blir 
tillgängliga genom 
värmefördelningsmätaren, med hänsyn till 
egenskaperna i standarden för 
värmefördelningsmätare (EN 834).

Information baserad på mätning av 
värmeförbrukning med hjälp av 
värmefördelningsmätare ska åtföljas av 
förklaringar av de siffror som blir 
tillgängliga genom 
värmefördelningsmätaren, med hänsyn till 
egenskaperna i standarden för 
värmefördelningsmätare (EN 834).

Or. en

Motivering

Månatliga fakturor kan ställa till med stora problem i mindre gynnade hushåll och leda till 
bristande energitrygghet.  Dessutom omfattas denna åtgärd av medlemsstaternas sociala och 
ekonomiska politik. Artikel 8 bör till fullo respektera direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG.

Ändringsförslag 1723
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fakturering baserad på mätning av 
värmeförbrukning med hjälp av 
värmefördelningsmätare ska åtföljas av 
förklaringar av de siffror som blir 
tillgängliga genom 
värmefördelningsmätaren, med hänsyn till 
egenskaperna i standarden för 
värmefördelningsmätare (EN 834).

Faktureringsinformation baserad på 
mätning av värmeförbrukning med hjälp av 
värmefördelningsmätare ska åtföljas av 
förklaringar av de siffror som blir 
tillgängliga genom 
värmefördelningsmätaren, med hänsyn till 
egenskaperna i standarden för 
värmefördelningsmätare (EN 834).

Or. en

Ändringsförslag 1724
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande information finns tillgänglig för 
slutförbrukarna i tydliga och begripliga 
termer i eller tillsammans med deras
fakturor, kontrakt, transaktioner och 
kvitton vid distributionsstationer:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
nödvändig och relevant information finns 
tillgänglig för slutförbrukarna i tydliga och 
begripliga termer såsom krävs för el i 
direktiv 2009/72/EG och för gas i direktiv 
2009/73/EG. Denna information kan 
läggas fram på olika sätt och med olika 
frekvenser, på ett klart och koncist sätt, 
samtidigt som hänsyn tas till att 
konsumenterna inte överbelastas med 
information.

Or. en

Ändringsförslag 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande information finns tillgänglig för 
slutförbrukarna i tydliga och begripliga 
termer i eller tillsammans med deras 
fakturor, kontrakt, transaktioner och 
kvitton vid distributionsstationer:

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande information finns tillgänglig för 
slutförbrukarna i tydliga och begripliga 
termer i eller tillsammans med deras 
fakturor, kontrakt, transaktioner och 
kvitton:

Or. ro

Ändringsförslag 1726
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande information finns tillgänglig för 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
följande information minst en gång per år 
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slutförbrukarna i tydliga och begripliga 
termer i eller tillsammans med deras 
fakturor, kontrakt, transaktioner och 
kvitton vid distributionsstationer:

finns tillgänglig för slutförbrukarna i 
tydliga och begripliga termer i eller 
tillsammans med deras fakturor, kontrakt, 
transaktioner och kvitton vid 
distributionsstationer:

Or. de

Motivering

Det är inte alltid ändamålsenligt eller kostnadseffektivt att skicka kunden all information 
varje månad. I många fall är det tillräckligt med information en gång om året.

Ändringsförslag 1727
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gällande faktiska priser och faktisk 
energiförbrukning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla komponenter som utgör den 
(slutliga) fakturan, med en detaljerad 
beskrivning av varje komponent.

Or. ro

Ändringsförslag 1729
Giles Chichester
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Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Jämförelser av slutförbrukarens 
aktuella energiförbrukning med 
förbrukningen för samma period 
föregående år, helst i grafisk form.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1730
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Jämförelser med en genomsnittlig, 
normaliserad slutförbrukare eller en 
jämförelseslutförbrukare i samma 
användarkategori.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1731
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Jämförelser med en genomsnittlig, 
normaliserad slutförbrukare eller en 
jämförelseslutförbrukare i samma 
användarkategori.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta slag av information passar inte i en faktura. Om vi ställer alltför många tilläggskrav på 
den information som bör ingå i en faktura blir den dessutom rörig och minskar effektiviteten i 
de meddelanden som man vill ge.

Ändringsförslag 1732
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Jämförelser med en genomsnittlig, 
normaliserad slutförbrukare eller en 
jämförelseslutförbrukare i samma 
användarkategori.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 1733
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kontaktinformation (webbadresser etc.) 
till slutförbrukarorganisationer, 
energimyndigheter eller liknande organ 
varifrån information kan hämtas om 
tillgängliga åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, jämförbara 
slutförbrukarprofiler och objektiva 
tekniska specifikationer för utrustning 
som använder energi.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1734
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kontaktinformation (webbadresser etc.) 
till slutförbrukarorganisationer, 
energimyndigheter eller liknande organ 
varifrån information kan hämtas om 
tillgängliga åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, jämförbara 
slutförbrukarprofiler och objektiva tekniska 
specifikationer för utrustning som 
använder energi.

d) Kontaktinformation (webbadresser etc.) 
till slutförbrukarorganisationer, 
energimyndigheter eller liknande organ 
som är oberoende och ackrediterade och
varifrån information kan hämtas om 
tillgängliga åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, jämförbara 
slutförbrukarprofiler och objektiva tekniska 
specifikationer för utrustning som 
använder energi.

Or. en

Ändringsförslag 1735
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
finns en sammanfattande ruta med 
följande information på framsidan på 
varje gas- och elfaktura:
a) Det exakta namnet på tariffen.
b) Den mängd energi som använts.
c) Priset på gas och/eller elektricitet per 
kWh och hur detta fördelar sig på daglig 
basis.
d) Hur kostnaden har räknats ut.
e) Eventuella rabatter som konsumenten 
utnyttjar och när rabatterna upphör.
f) Eventuella avgifter som konsumenten 
måste betala om han eller hon byter 
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leverantör.

Or. en

Motivering

Konsumenterna måste kunna förstå sina energifakturor för att kunna ändra sin 
energikonsumtion. En sammanfattande ruta med ovannämnda information på alla gas- och 
elfakturor gör att konsumenterna med en enda blick förstår sina fakturor.

Ändringsförslag 1736
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
hänvisningar till jämförelser med en 
genomsnittlig, normaliserad 
slutförbrukare eller en 
jämförelseslutförbrukare i samma 
användarkategori finns tillgängliga för 
slutförbrukarna i tydliga och begripliga 
termer i eller tillsammans med deras 
fakturor, kontrakt, transaktioner och 
kvitton vid distributionsstationer.

Or. en

Motivering

Detta skulle möjliggöra hänvisningar till information på annan plats, till exempel på 
webbsidor, om det är olämpligt att ta med informationen på själva fakturan.

Ändringsförslag 1737
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sina avtal och avtalsändringar samt i Företag som säljer energi i detaljistledet 
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fakturorna till slutförbrukarna, eller via 
webbplatser som riktar sig till enskilda 
kunder, ska energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet på ett tydligt och begripligt 
sätt lämna kontaktinformation till 
oberoende konsumentrådgivning, 
energimyndigheter eller liknande 
institutioner, inklusive webbadress, där 
kunderna kan få råd om tillgängliga 
energieffektivitetsåtgärder, 
jämförelseprofiler för deras 
energiförbrukning och tekniska 
specifikationer för apparater som 
använder energi som kan hjälpa dem att 
minska apparaternas förbrukning.

ska på ett tydligt och begripligt sätt lämna 
kontaktinformation om den gemensamma 
kontaktpunkten, såsom krävs för el i 
artikel 3.12 i direktiv 2009/72/EG och för 
gas i artikel 3.9 i direktiv 2009/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1738
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VI – avsnitt 2 – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sina avtal och avtalsändringar samt i 
fakturorna till slutförbrukarna, eller via 
webbplatser som riktar sig till enskilda 
kunder, ska energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet på ett tydligt och begripligt 
sätt lämna kontaktinformation till 
oberoende konsumentrådgivning, 
energimyndigheter eller liknande 
institutioner, inklusive webbadress, där 
kunderna kan få råd om tillgängliga 
energieffektivitetsåtgärder, 
jämförelseprofiler för deras 
energiförbrukning och tekniska 
specifikationer för apparater som använder 
energi som kan hjälpa dem att minska 

I sina avtal och avtalsändringar samt i eller 
tillsammans med fakturorna till 
slutförbrukarna, eller via webbplatser som 
riktar sig till enskilda kunder, ska 
energidistributörer, systemansvariga för
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet på ett tydligt och 
begripligt sätt lämna kontaktinformation 
till oberoende konsumentrådgivning, 
energimyndigheter eller liknande 
institutioner, inklusive webbadress, där 
kunderna kan få råd om tillgängliga 
energieffektivitetsåtgärder, 
jämförelseprofiler för deras 
energiförbrukning och tekniska 
specifikationer för apparater som använder 
energi som kan hjälpa dem att minska 
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apparaternas förbrukning. apparaternas förbrukning.

Or. de

Ändringsförslag 1739
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga VII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1740
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella värme- och kylplaner som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

1. Utvärderingen av den nationella värme-
och kylpotential som avses i artikel 10.1 
ska innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 1741
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella värme- och kylplaner som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

1. Analyser av den nationella värme- och 
kylpotential som avses i artikel 10.1 ska 
innefatta följande:

Or. en
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Ändringsförslag 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella värme- och kylplaner som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

1. De nationella värme- och kylkartor som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

Or. fi

Ändringsförslag 1743
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella värme- och kylplaner som 
avses i artikel 10.1 ska innefatta följande:

1. De nationella värme- och kylplaner som 
avses i artikel 10.1 kan innefatta följande:

Or. de

Motivering

De stora variationerna i lokala förhållanden inom EU är särskilt uppenbara på kommunal 
nivå. Därför bör det också vara tillåtet med mer flexibilitet då kommunala planer utarbetas.

Ändringsförslag 1744
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) efterfrågepunkter för värme och kyla, 
däribland

(i) viktiga efterfrågepunkter för värme och 
kyla, 

Or. en
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Ändringsförslag 1745
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kommuner och tätorter med ett 
exploateringstal på minst 0,3 och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1746
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– industrizoner med en total 
årsförbrukning av värme och kyla på mer 
än 20 GWh,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1747
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led iii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) potentiella efterfrågepunkter för värme 
och kyla, däribland

(iii) viktiga utbudspunkter för värme och 
kyla, 

Or. en

Ändringsförslag 1748
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led iii – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– elproduktionsanläggningar med en total 
årsproduktion av el på mer än 20 GWh,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1749
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led iii – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– avfallsförbränningsanläggningar, utgår

Or. en

Ändringsförslag 1750
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led c – led iii – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– befintliga och planerade 
kraftvärmeanläggningar, klassificerade 
enligt bilaga VII, och fjärrvärmeverk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1751
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Identifiering av värme- och 
kylefterfrågan som kan tillgodoses genom 
högeffektiv kraftvärme, däribland privat 
mikrokraftvärme, och genom fjärrvärme 
och fjärrkyla.

(d) Identifiering av värme- och 
kylefterfrågan som kan tillgodoses genom 
högeffektiv kraftvärme, däribland ett 
särskilt avsnitt om privat mikrokraftvärme 
om så är nödvändigt, och genom 
fjärrvärme och fjärrkyla.

Or. en

Motivering

Det bör klart och tydligt framgå av bilaga VII att medlemsstaterna uppmuntras att 
tillhandahålla separata uppgifter om den värme- och kylefterfråga som kan tillgodoses genom 
mikrokraftvärme. Om medlemsstaterna endast tillhandahåller allmänna siffror för högeffektiv 
kraftvärme kan det hända att (tillräcklig) hänsyn inte tas till mikrokraftvärme i deras 
beräkningar.

Ändringsförslag 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Identifiering av potentialen för 
ytterligare högeffektiv kraftvärme, bland 
annat genom renovering av befintliga och
konstruktion av nya produktions- och 
industrianläggningar och andra 
anläggningar som genererar avfallsvärme.

e) Identifiering av potentialen för 
ytterligare högeffektiv kraftvärme, bland 
annat genom konstruktion av nya 
produktions- och industrianläggningar och 
andra anläggningar som genererar 
avfallsvärme.

Or. fi

Ändringsförslag 1753
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led f – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder som ska antas före 2020 och 
före 2030 för att realisera potentialen i
punkt e för att tillgodose efterfrågan i 
punkt d, däribland

f) Åtgärder som kan tas före 2020 och före 
2030 för att realisera potentialen i punkt e 
för att tillgodose efterfrågan i punkt d, 
däribland

Or. en

Ändringsförslag 1754
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led f – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii a) åtgärder för att se till att nya termiska 
anläggningar för elproduktion och 
industrianläggningar som producerar 
avfallsvärme ligger på sådana platser där 
en maximal mängd av den tillgängliga 
nyttiggjorda värmen kommer att 
återvinnas för att tillgodose befintlig eller 
prognostiserad värme- och kylefterfrågan,

Or. en

Ändringsförslag 1755
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led f – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii b) åtgärder för att se till att nya 
bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga nyttiggjorda 
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värmen, såsom fastställts i utvärderingen, 
inklusive flera industrianläggningar på 
samma plats, i syfte att garantera en 
optimal matchning mellan efterfrågan 
och tillgång på värme och kyla,

Or. en

Ändringsförslag 1756
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led f – led iic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii c) åtgärder för att se till att termiska 
anläggningar för elproduktion, 
industrianläggningar som producerar 
nyttiggjord värme, 
avfallsförbränningsanläggningar och 
andra anläggningar som omvandlar 
avfall till energi är anslutna till det lokala 
fjärrvärme- eller fjärrkylanätet,

Or. en

Ändringsförslag 1757
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led f – led iid (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii d) åtgärder för att se till att 
bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar 
värme i sina produktionsprocesser är 
anslutna till det lokala fjärrvärme- och 
fjärrkylanätet.

Or. en
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Ändringsförslag 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En uppskattning av primärenergin som 
kan sparas.

h) En uppskattning av primärenergin eller 
den slutliga energin som kan sparas.

Or. fi

Ändringsförslag 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) En uppskattning av eventuella offentliga 
stödåtgärder för värme och kyla, med en 
årsbudget och identifiering av potentiella 
stödelement. Detta ska inte föregripa en 
separat anmälan av det offentliga 
stödsystemet för en bedömning av statligt 
stöd.

i) En uppskattning av eventuella offentliga 
stödåtgärder för fjärrvärme och fjärrkyla, 
med en årsbudget och identifiering av 
potentiella stödelement. Detta ska inte 
föregripa en separat anmälan av det 
offentliga stödsystemet för en bedömning 
av statligt stöd.

Or. ro

Ändringsförslag 1760
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den utsträckning som är tillämpligt kan 
en plan bestå av en samling regionala eller 
lokala planer.

2. I den utsträckning som är tillämpligt kan 
en plan bestå av en samling regionala eller 
lokala värme- och kylplaner.
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Or. en

Ändringsförslag 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den utsträckning som är tillämpligt kan 
en plan bestå av en samling regionala eller 
lokala planer.

2. I den utsträckning som är tillämpligt kan 
en värme- och kylkarta bestå av en 
samling regionala eller lokala planer.

Or. fi

Ändringsförslag 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska planer för städer ska utformas 
för att säkerställa att

utgår

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar 
som producerar avfallsvärme ligger på 
sådana platser där en maximal mängd av 
den tillgängliga avfallsvärmen kommer 
att återvinnas för att tillgodose befintlig 
eller prognostiserad värme- och 
kylefterfrågan,
b) nya bostadsområden eller nya
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
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och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan 
och tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera 
industrianläggningar förläggs till samma 
plats,
c) termiska anläggningar för 
elproduktion, industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme, 
avfallsförbränningsanläggningar och 
andra anläggningar som omvandlar 
avfall till energi är anslutna till det lokala 
fjärrvärme- eller fjärrkylanätet,
d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar 
värme i sina produktionsprocesser är 
anslutna till det lokala fjärrvärme- och 
fjärrkylanätet.

Or. en

Ändringsförslag 1763
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska planer för städer ska utformas 
för att säkerställa att

utgår

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar 
som producerar avfallsvärme ligger på 
sådana platser där en maximal mängd av 
den tillgängliga avfallsvärmen kommer 
att återvinnas för att tillgodose befintlig 
eller prognostiserad värme- och 
kylefterfrågan,
b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
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genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan 
och tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera 
industrianläggningar förläggs till samma 
plats,
c) termiska anläggningar för 
elproduktion, industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme, 
avfallsförbränningsanläggningar och 
andra anläggningar som omvandlar 
avfall till energi är anslutna till det lokala 
fjärrvärme- eller fjärrkylanätet,
d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar 
värme i sina produktionsprocesser är 
anslutna till det lokala fjärrvärme- och 
fjärrkylanätet.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att de här uppgifterna är obligatoriska med tanke på skillnaderna i de 
olika länderna. Dessa särskilda krav på fysisk planering skulle ytterligare öka bördorna för 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör själva få fatta beslut om de lämpligaste åtgärderna 
samt om hur de vill genomföra dem för att nå de mål som fastställts.

Ändringsförslag 1764
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska planer för städer ska utformas 
för att säkerställa att

utgår

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar 
som producerar avfallsvärme ligger på 
sådana platser där en maximal mängd av 
den tillgängliga avfallsvärmen kommer 
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att återvinnas för att tillgodose befintlig 
eller prognostiserad värme- och 
kylefterfrågan,
b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan 
och tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera 
industrianläggningar förläggs till samma 
plats,
c) termiska anläggningar för 
elproduktion, industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme, 
avfallsförbränningsanläggningar och 
andra anläggningar som omvandlar 
avfall till energi är anslutna till det lokala 
fjärrvärme- eller fjärrkylanätet,
d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar 
värme i sina produktionsprocesser är 
anslutna till det lokala fjärrvärme- och 
fjärrkylanätet.

Or. en

Ändringsförslag 1765
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska planer för städer ska utformas 
för att säkerställa att

utgår

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar 
som producerar avfallsvärme ligger på 
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sådana platser där en maximal mängd av 
den tillgängliga avfallsvärmen kommer 
att återvinnas för att tillgodose befintlig 
eller prognostiserad värme- och 
kylefterfrågan,
b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan 
och tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera 
industrianläggningar förläggs till samma 
plats,
c) termiska anläggningar för 
elproduktion, industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme, 
avfallsförbränningsanläggningar och 
andra anläggningar som omvandlar 
avfall till energi är anslutna till det lokala 
fjärrvärme- eller fjärrkylanätet,
d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar 
värme i sina produktionsprocesser är
anslutna till det lokala fjärrvärme- och 
fjärrkylanätet.

Or. en

Ändringsförslag 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme ligger på sådana 
platser där en maximal mängd av den 

a) nya termiska anläggningar för 
elproduktion och industrianläggningar som 
producerar avfallsvärme i mån av 
möjlighet förläggs till sådana platser där 
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tillgängliga avfallsvärmen kommer att 
återvinnas för att tillgodose befintlig eller 
prognostiserad värme- och kylefterfrågan,

en maximal mängd av den tillgängliga 
avfallsvärmen kommer att återvinnas för 
att tillgodose befintlig eller prognostiserad 
värme- och kylefterfrågan,

Or. fi

Ändringsförslag 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VII – avsnitt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella värme-
och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan och 
tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

b) b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna i mån av 
möjlighet förläggs till platser där en 
maximal mängd av deras värmeefterfrågan 
kommer att tillgodoses genom den 
tillgängliga avfallsvärmen, så som den 
identifierats på nationella värme- och 
kylkartor; för att säkerställa en optimal 
matchning mellan efterfrågan och tillgång 
på värme och kyla ska fysiska planer 
främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

Or. fi

Ändringsförslag 1768
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. de
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Motivering

Detta initiativ passar inte på en liberaliserad marknad, utan är snarare ett exempel på 
planekonomi enligt kommunistisk förebild. Kommissionen bör i stället uppmanas att dra upp 
riktlinjer för motsvarande genomförbarhetsstudier.

Ändringsförslag 1769
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

Förläggningsfrågor och andra mycket detaljerade åtgärder ska strykas från detta förslag. De 
ekonomiska och tekniska investeringskalkylerna är tillräckliga för att se om det finns 
potential för kraftvärmeverk och en ekonomiskt lönsam användning av både el och värme.

Ändringsförslag 1770
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Bilaga VIII
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 1772
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1773
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns en efterfrågepunkt för värme 
för den kapacitet som anges i kolumn C
eller det finns en potentiell efterfrågepunkt 
för värme måste kraftverken placeras med 
kortare avstånd än i kolumn A. En 
potentiell efterfrågepunkt för värme 
definieras som en punkt där det kan visas 
att en punkt rimligen kan skapas, till 
exempel genom att bygga ett 
fjärrvärmenät. Om till exempel den totala 
värmelasten enligt standardiserade 
skattningsmetoder skulle överskrida 
15 MW/km2 bedöms detta vara en 
efterfrågepunkt för värme. Summan av den 
anslutningsbara lasten per kvadratkilometer 
ska bedömas vara efterfrågekapaciteten i 
sådana efterfrågepunkter för värme.

Om det finns en efterfrågepunkt för värme 
för den kapacitet som anges i kolumn C 
eller det finns en potentiell efterfrågepunkt 
för värme rekommenderas det att
kraftverken placeras med kortare avstånd 
än i kolumn A. En potentiell 
efterfrågepunkt för värme definieras som 
en punkt där det kan visas att en punkt 
rimligen kan skapas, till exempel genom att 
bygga ett fjärrvärmenät. Om till exempel 
den totala värmelasten enligt 
standardiserade skattningsmetoder skulle 
överskrida 15 MW/km2 bedöms detta vara 
en efterfrågepunkt för värme. Summan av 
den anslutningsbara lasten per 
kvadratkilometer ska bedömas vara 
efterfrågekapaciteten i sådana 
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efterfrågepunkter för värme.

Or. fi

Ändringsförslag 1774
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns en efterfrågepunkt för värme 
för den kapacitet som anges i kolumn C 
eller det finns en potentiell efterfrågepunkt 
för värme måste kraftverken placeras med 
kortare avstånd än i kolumn A. En 
potentiell efterfrågepunkt för värme 
definieras som en punkt där det kan visas 
att en punkt rimligen kan skapas, till 
exempel genom att bygga ett 
fjärrvärmenät. Om till exempel den totala 
värmelasten enligt standardiserade 
skattningsmetoder skulle överskrida 
15 MW/km2 bedöms detta vara en 
efterfrågepunkt för värme. Summan av den 
anslutningsbara lasten per kvadratkilometer 
ska bedömas vara efterfrågekapaciteten i 
sådana efterfrågepunkter för värme.

Om det finns en efterfrågepunkt för värme 
för den kapacitet som anges i kolumn C 
eller det finns en potentiell efterfrågepunkt 
för värme skulle kraftverken kunna
placeras med kortare avstånd än i kolumn 
A. En potentiell efterfrågepunkt för värme 
definieras som en punkt där det kan visas 
att en punkt rimligen kan skapas, till 
exempel genom att bygga ett 
fjärrvärmenät. Om till exempel den totala 
värmelasten enligt standardiserade 
skattningsmetoder skulle överskrida 
15 MW/km2 bedöms detta vara en 
efterfrågepunkt för värme. Summan av den 
anslutningsbara lasten per kvadratkilometer 
ska bedömas vara efterfrågekapaciteten i 
sådana efterfrågepunkter för värme.

Or. en

Ändringsförslag 1775
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga VIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA VIIIa
Grundläggande riktlinjer för 

kostnadsnyttoanalys i enlighet med 
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artikel 10 
En kostnadsnyttoanalys ska bestå av 
omfattande riktgivande principer för 
projektutvärdering inom energisektorn. 
Riktlinjerna ska behandla viktiga aspekter 
av utvärderingsprocessen, såsom 
framtagandet av ett referensscenario, 
identifiering av alternativa scenarier, 
tidshorisont och användningen av 
känslighetsanalys. I riktlinjerna ska det 
också finnas en relevant 
välfärdsekonomisk teori så att rätt metod 
kan hittas för utvärdering av både 
marknaden och varor och tjänster som 
inte är avsedda för marknaden.
Riktlinjerna ska innehålla exempel på 
beräknade energipriser. Det är att 
rekommendera att dessa priser används 
då kostnadsnyttoanalyser görs i samband 
med exempelvis värmeplanering. De ska 
innehålla de beräknade årliga priserna 
för olika slag av energitillförsel, 
energiutbyte, skatter och 
välfärdsekonomiska priser för 
luftförorenare åtminstone fram till 2020 
och 2030. De ska uppdateras varje år på 
grundval av uppgifter från olika källor 
(bland annat Internationella 
energiorganet) och modellsimulering med 
hänsyn tagen till förändringar i 
regeringarnas politik.
Riktlinjerna ska också garantera att de 
lösningar som väljs faktiskt bidrar till 
verkliga minskningar som kommer fram i 
form av att det sparas primärenergi och 
ska också baseras på socioekonomiska 
kriterier.
En kostnadsnyttoanalys av 
värmeplanering ska omfatta ett lämpligt, 
väl avgränsat geografiskt område, till 
exempel en region, för att man inte, 
projekt för projekt, ska välja lösningar 
som inte nödvändigtvis är optimala, 
jämfört med analyser och val av 
värmealternativ i ett bredare geografiskt 
sammanhang.
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Or. en

Ändringsförslag 1776
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse 
nettoelproduktionen mätt vid 
stationsgränsen och exporterad till nätet.

Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse 
elproduktion från högeffektiv kraftvärme 
i enlighet med artikel 10.11.

Or. en

Ändringsförslag 1778
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse 
nettoelproduktionen mätt vid 
stationsgränsen och exporterad till nätet.

Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse 
elproduktion från högeffektiv kraftvärme 
i enlighet med artikel 10.11.
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Or. en

Motivering

Ursprungsgarantin för högeffektiv kraftvärme ska redogöra för all el som genereras. 
Bestämmelserna i bilaga IX ska stämma överens med stödbestämmelserna om högeffektiv 
kraftvärme i artikel 10.11, där det bestäms att all elproduktion ska få stöd. Liknande 
bestämmelser för ursprungsgaranti och elproduktion ska antas i samband med stöd till 
förnybar energi.

Ändringsförslag 1779
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Bilaga IX – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse 
nettoelproduktionen mätt vid 
stationsgränsen och exporterad till nätet.

Ursprungsgarantin ska ha 
standardstorleken 1 MWh. Den ska avse 
elproduktion från högeffektiv kraftvärme 
i enlighet med artikel 10.11.

Or. en

Ändringsförslag 1780
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga X

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

Inget eller mycket lite talar för att tillhandahållandet av dessa uppgifter enligt artikel 11 
skulle ge några positiva effekter med tanke på de redan omfattande rapporteringskrav som 
skulle gälla enligt detta direktiv.
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Ändringsförslag 1781
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga X

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1782
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga X – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En avidentifierad lista över 
anläggningar som utför raffinering av 
mineralolja och gas, som för varje 
anläggning anger

utgår

– genomsnittlig energitillförsel per år för 
anläggningen (MWth),
– genomsnittligt energiutbyte per år för 
anläggningen (bränslemixens 
energiinnehåll, MWth),
genomsnittlig råvara per år,
– anläggningstyp och teknik som används 
i anläggningen,
– utformningens effektivitet (teoretisk),
– startdatum för drift,
– datum för senaste omfattande 
renovering,
– antal genomsnittliga driftstimmar per 
år,
– genomsnittlig nettodriftseffektivitet per 
år.

Or. de
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Motivering

Det finns faktiskt medlemsstater som bara har ett enda raffinaderi. Åtminstone i dessa fall är 
uppgifterna ytterst känsliga och äventyrar starkt konkurrenskraften. Alternativt måste 
kommissionen garantera att uppgifterna omfattas av fullständig sekretess.

Ändringsförslag 1783
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Bilaga X – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En avidentifierad lista över 
anläggningar som utför raffinering av 
mineralolja och gas, som för varje 
anläggning anger

utgår

– genomsnittlig energitillförsel per år för 
anläggningen (MWth),
– genomsnittligt energiutbyte per år för 
anläggningen (bränslemixens 
energiinnehåll, MWth),
– genomsnittlig råvara per år,
– anläggningstyp och teknik som används 
i anläggningen,
– utformningens effektivitet (teoretisk),
– startdatum för drift,
– datum för senaste omfattande 
renovering,
- antal genomsnittliga driftstimmar per år,
– genomsnittlig nettodriftseffektivitet per 
år.

Or. en

Ändringsförslag 1784
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga XI – rubrik
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energieffektivitetskriterier för 
energinätregleringar och nättariffer som 
angetts eller godkänts av 
energitillsynsmyndigheter

Energieffektivitetskriterier för 
elnätsregleringar och nättariffer som 
angetts eller godkänts av 
eltillsynsmyndigheter

Or. en

Ändringsförslag 1785
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätreglering och nättariffer ska göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

2. Nätreglering och nättariffer ska i 
synnerhet återspegla effekten på 
nätkostnader och fördelar av

Or. en

Ändringsförslag 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätreglering och nättariffer ska göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

2. Nätreglering och nättariffer ska 
uppmuntra nätoperatörer att främja
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, efter en 
kostnadseffektivitetsbedömning utifrån 
kundtyp (bostäder, kommersiella och 
industriella byggnader). Systemtjänsterna 
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ska omfatta

Or. en

Ändringsförslag 1787
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avdelning 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätreglering och nättariffer ska göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

2. Nätreglering och nättariffer ska 
uppmuntra nätoperatörer att erbjuda 
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

Or. en

Ändringsförslag 1788
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överföring av last från högtrafik till 
lågtrafik bland slutförbrukarna, med 
hänsyn tagen till tillgången på förnybar 
energi, energi från kraftvärme och 
distribuerad produktion,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1789
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) energibesparingar till följd av 
laststyrning bland distribuerade förbrukare 
genom energiaggregatorer,

b) energieffektivitetsvinster till följd av 
laststyrning bland distribuerade förbrukare 
genom energiaggregatorer,

Or. en

Ändringsförslag 1790
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) lagring av energi. utgår

Or. en

Motivering

De systemtjänster som eventuellt ska ingå i nätoperatörernas verksamhet är mycket 
förbryllande. Intressekonflikter kan uppstå när man inkluderar tjänster som lagring av energi 
i nätoperatörernas föreskrivna verksamhet. Särskilda åtgärder bör införas för att man inte 
ska främja sådana effektivitetsåtgärder från nätoperatörens sida (t.ex. lagring av energi) 
vilka skulle kunna undergräva den åtskillnadsprocess som fastställs i direktiv 2009/72/EG.

Ändringsförslag 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) lagring av energi. utgår

Or. en

Motivering

De systemtjänster som eventuellt ska ingå i nätoperatörernas verksamhet är mycket 



AM\884267SV.doc 73/84 PE476.055v01-00

SV

förbryllande. Intressekonflikter kan uppstå när man inkluderar tjänster som lagring av energi 
i nätoperatörernas föreskrivna verksamhet. Särskilda åtgärder bör införas för att förhindra 
främjande av nätoperatörers energieffektivitetsåtgärder vilka skulle kunna undergräva den 
åtskillnadsprocess som fastställs i direktiv 2009/72/EG.

Ändringsförslag 1792
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med denna bestämmelse ska 
termen ”organiserade elmarknader” 
inkludera OTC-marknader och elbörser 
för handel av energi, kapacitet, 
balanseringstjänster och tilläggstjänster 
inom alla tidsramar, däribland marknader 
för terminshandel, dagen före handel och 
handel under leveransdygnet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1793
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nättariffer ska finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

3. Nättariffer ska finnas tillgängliga som 
tillåter marknaden att erbjuda dynamisk 
prissättning med koppling till efterfrågan 
från slutförbrukare, såsom

Or. en

Ändringsförslag 1794
Britta Thomsen
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Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nättariffer ska finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

3. Nättariffer kan finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

Or. en

Motivering

Företag kan dra nytta av den dynamiska prissättningen, men vi är oroade över att detta inte 
kommer att vara fallet för alla konsumenter/hushåll. Det är viktigt att hushållskonsumenterna 
har verktyg att svara på en dynamisk prissättning innan nättarifferna införs.

Ändringsförslag 1795
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga XI – avsnitt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska göra en 
konsekvensanalys, inklusive en detaljerad 
analys av laststyrningspotentialen och en 
fördelningsanalys om effekten på olika 
konsumentgrupper och om dessa grupper 
kan dra nytta av en dynamisk 
prissättning. 

Or. en

Motivering

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.
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Ändringsförslag 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkter som åtminstone måste ingå i avtal 
om energiprestanda med offentliga sektorn

Punkter som åtminstone måste ingå i avtal 
om energiprestanda

Or. ro

Ändringsförslag 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En klar och tydlig lista över påföljder 
om de garanterade inbesparingarna inte 
åstadkoms.

Or. ro

Ändringsförslag 1798
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En klar och tydlig lista över påföljder 
om de garanterade inbesparingarna inte 
åstadkoms.

Or. en
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Ändringsförslag 1799
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Bilaga XIIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XIIIa

Certifiering av installatörer av 
byggnadselement

De certifieringssystem eller motsvarande 
kvalificeringssystem som avses i artikel 13 
grundar sig på följande kriterier:
1. Certifierings- eller 
kvalificeringsprocessen ska vara öppen 
och tydligt beskriven av medlemsstaten 
eller av det administrativa organ som 
medlemsstaten utsett.
2. Installatörerna av byggnadselement, 
såsom de definieras i artikel 2.9 i direktiv 
2010/31/EU ska certifieras genom ett 
ackrediterat utbildningsprogram eller av 
en ackrediterad utbildningsleverantör.
3. Ackrediteringen av 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören ska göras av 
medlemsstaterna eller av de 
administrativa organ som dessa utsett. Det 
ackrediterande organet ska se till att det 
utbildningsprogram som 
utbildningsleverantören tillhandahåller 
har såväl kontinuitet som regional och 
nationell täckning. 
Utbildningsleverantören ska ha lämplig 
teknisk utrustning för att ge praktisk 
utbildning. Utbildningsleverantören ska 
också, förutom den grundläggande 
utbildningen, tillhandahålla kortare 
repetitionskurser i aktuella frågor,
inbegripet ny teknik, för att möjliggöra 
livslångt lärande om installationsarbete. 
Utbildningsleverantören kan vara 
tillverkaren av utrustningen eller 
systemet, institut eller organisationer.
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4. Utbildningen för att certifiera eller 
kvalificera installatörer ska innehålla 
både teoretiska och praktiska moment. I 
slutet av utbildningen ska installatören ha 
nödvändiga färdigheter för att installera 
den utrustning och de system som 
motsvarar kundens behov av prestanda 
och funktionssäkerhet; uppvisa god 
yrkesskicklighet samt följa alla gällande 
normer och standarder, inbegripet dem 
som gäller energi- och miljömärkning.
5. Utbildningen ska avslutas med ett prov, 
och de deltagare som klarar provet får ett 
intyg eller en kvalifikation på detta. 
Provet ska innehålla ett praktiskt moment 
där deltagarna får visa att de kan 
installera utrustning för att förbättra 
energieffektiviteten.
6. De certifieringssystem eller 
motsvarande kvalificeringssystem som 
avses i artikel 13 omfattar följande 
kriterier:
– Ackrediterade utbildningsprogram ska 
erbjudas installatörer med 
yrkeserfarenhet som har genomgått, eller 
håller på att genomgå, adekvat utbildning.
– Yrkesutbildning som ger installatören 
relevanta färdigheter motsvarande 3 års 
utbildning i viktiga färdigheter, inbegripet 
både teoriundervisning och utbildning på 
en arbetsplats.
– Intyget som utfärdas till installatörerna 
ska vara tidsbegränsat, så att det krävs att 
man går en repetitionskurs, i form av ett 
seminarium eller annan kurs, för att få 
behålla certifieringen.

Or. fr

Ändringsförslag 1800
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del I – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsrapporterna som avses i artikel 19.1 
utgör en grund för uppföljningen av 
framstegen mot de nationella målen för 
2020. Medlemsstaterna ska se till att 
rapporterna innehåller minst följande 
information:

Årsrapporterna som avses i artikel 19.1 
utgör en grund för uppföljningen av 
framstegen mot de nationella målen för 
2020. Medlemsstaterna ska lämna 
information som ger en helhetsbild av de 
framsteg som nåtts på vägen mot 
förbättrad energieffektivitet, inklusive, där 
det är möjligt och utan otillbörliga 
kostnader eller administrativa bördor, 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 1801
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den totala byggnadsarea med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 som 
ägs av offentliga organ som den 1 januari 
det år som rapporten ska lämnas inte 
uppfyller energiprestandakraven som avses 
i artikel 4.1.

c) Den totala byggnadsarea med en total 
användbar golvyta på minst 500 m2 och 
från och med den 1 juli 2015 på minst 
250 m2 som ägs av offentliga organ som 
den 1 januari det år som rapporten ska 
lämnas inte uppfyller 
energiprestandakraven som avses i 
artikel 4.1.

Or. en

Ändringsförslag 1802
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den totala byggnadsarea med en total c) Den totala byggnadsarea som ägs eller 
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användbar golvyta på minst 250 m2 som 
ägs av offentliga organ som den 1 januari 
det år som rapporten ska lämnas inte 
uppfyller energiprestandakraven som avses 
i artikel 4.1.

utnyttjas av offentliga organ som den 1 
januari det år som rapporten ska lämnas 
inte uppfyller energiprestandakraven som 
avses i artikel 4.1.

Or. en

Ändringsförslag 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmän ram för tilläggsrapporter Allmän ram för kompletterande 
information
[Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringsförslaget antas skall hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed].

Or. en

Ändringsförslag 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3 – led 3.1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilläggsrapporter ska innefatta en lista 
över offentliga organ som utarbetat 
energieffektivitetsplaner i enlighet med 
artikel 4.3.

Kompletterande information ska innefatta 
en lista över offentliga organ som utarbetat 
energieffektivitetsplaner i enlighet med 
artikel 4.3. Kompletterande information 
kan omfatta information om hur det gått 
med de alternativa åtgärder som avses i 
artikel 3.1a.



PE476.055v01-00 80/84 AM\884267SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3 – led 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den första tilläggsrapporten ska innefatta 
en kort beskrivning av det nationella 
system som avses i artikel 6.1 eller de 
alternativa åtgärder som antagits i enlighet 
med artikel 6.9.

Den första tilläggsrapporten ska innefatta 
en kort beskrivning av det nationella 
system som avses i artikel 6.1 eller de 
alternativa åtgärder som antagits i enlighet 
med artikel 3.1a eller artikel 6.9.

Or. en

Ändringsförslag 1806
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 - avsnitt 3 – led 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4. Främjande av effektiv värme och kyla 
(artikel 10)

utgår

En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av de framsteg som nåtts när 
det gäller genomförandet av nationella 
värme- och kylplaner som avses i 
artikel 10.1.

Or. en

Ändringsförslag 1807
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3 – led 3.4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av de framsteg som nåtts när 
det gäller genomförandet av nationella 
värme- och kylplaner som avses i 
artikel 10.1.

En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av de framsteg som nåtts när 
det gäller genomförandet av den 
bedömning som avses i artikel 10.1.

Or. en

Ändringsförslag 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3 – led 3.4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av de framsteg som nåtts när 
det gäller genomförandet av nationella 
värme- och kylplaner som avses i 
artikel 10.1.

En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av de framsteg som nåtts när 
det gäller genomförandet av de åtgärder
som avses i artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 1809
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3 – led 3.5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.5. Energiomvandling (artikel 11) utgår
– Tilläggsrapporter ska innefatta en icke-
konfidentiell sammanfattning av de 
uppgiftsförteckningar som avses i 
artikel 11, i enlighet med kraven i bilaga 
X.
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Or. en

Ändringsförslag 1810
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga XVa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XVa

Certifiering av specialister på 
energibesiktning

Certifieringssystemen eller motsvarande 
kvalificeringssystem som nämns i artikel 
7.1 och 7.2 baserar sig på följande 
kriterier: 1. Certifieringen eller 
kvalificeringen måste vara öppen och 
tydligt beskriven av medlemsstaten eller 
av ett administrativt organ som 
medlemsstaten utsett.
2. Specialisterna på energibesiktning 
måste certifieras genom ett 
utbildningsprogram eller av en godkänd 
utbildningsleverantör.
3. Medlemsstaten eller ett administrativt 
organ som den utsett ska godkänna 
utbildningsprogrammet eller 
utbildningsleverantören.  Det 
ackrediterande organet ska se till att det 
utbildningsprogram som leverantören 
tillhandahåller har såväl kontinuitet som 
regional eller nationell täckning.  
Utbildningsleverantören måste ha lämplig 
teknisk utrustning för att ge praktisk 
utbildning, inbegripet 
laboratorieutrustning eller liknande. 
Utbildningsleverantören ska också, 
förutom den grundläggande utbildningen, 
tillhandahålla kortare repetitionskurser i 
aktuella ämnen, inbegripet ny teknik, för 
att möjliggöra livslångt lärande för 
specialister på energibesiktning. 
Utbildningsleverantören kan vara 
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tillverkaren av utrustningen eller 
systemet, institut eller organisationer.
4. Utbildningen för att certifiera eller 
kvalificera specialister på 
energibesiktning bör innehålla både 
teoretiska och praktiska moment. Efter 
utbildningen måste installatören ha 
nödvändiga färdigheter för att installera 
den utrustning och de system som 
motsvarar kundens förväntningar i fråga 
om prestanda och funktionssäkerhet, 
uppvisa god yrkesskicklighet samt följa 
alla normer och standarder, framför allt 
för energi- och miljömärkning.
5. Den teoretiska delen av utbildningen 
för specialister på energibesiktning bör ge 
en överblick av möjligheterna på 
marknaden till förbättrad 
energieffektivitet, logistik och ekonomiskt 
stöd på detta område. Utbildningen bör 
också ge goda kunskaper om europeiska 
teknikstandarder samt om nationell 
lagstiftning och EU-lagstiftning om 
energieffektivitet.
6. Utbildningen ska avslutas med en 
diskussion efter vilken ett certifikat eller 
en klassificering ges. Översynen ska 
innehålla en bedömning av den praktiska 
förståelsen av grundläggande fysiska 
principer och termodynamikens regler, 
teknisk utrustning och alternativ energi, 
inspektionsprotokoll och mjukvara, samt 
även innehålla praktiska examina och 
teoriundervisning och utbildning på en 
arbetsplats.
7. En specialist på energibesiktning ska 
inhämta följande kunskaper: 
Inledning till byggteknik och inledning till 
termodynamik.  Insikter i värme- och 
fuktöverföring. Isolering och 
isoleringsmaterial. Förmåga att bedöma 
byggnader fysiskt.
Inledning till tekniska installationer och 
installationer för alternativ energivärme. 
Varmvatten och sanitet. Ventilation. 
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Kylning, solpanna, solcellspaneler.
Den allmänna delen: kunskap om 
relevant nationell, regional och europeisk 
lagstiftning. Tillämpningsområde.
Inspektionsprotokoll: Förmåga att förstå 
och redogöra för de olika formerna. 
Tillämpningsområde, detaljer i ett projekt. 
Uppgifter om den byggnad som 
inspekteras.
Praktisk erfarenhet: Förmåga att följa 
förfaranden för att upprätta ett 
energieffektivitetscertifikat. Förmåga att 
komplettera energieffektivitetsdatabasen. 
Förmåga att kontrollera 
energieffektivitetscertifikat. 
Uppmärksamhet bör fästas vid förståelse 
för integritetsfrågor och en 
konsumentvänlig inställning.

Or. en

Motivering

I denna bilaga fastställs riktlinjer för certifiering av specialister som gör energibesiktningar.


