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Ændringsforslag   1 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 2 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Kommissionens 

meddelelse "En EU-strategi for 

opvarmning og køling" 

(COM(2016)0051), 

Or. en 

 

Ændringsforslag   2 

Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 14 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Kommissionens 

henstilling 2012/148/EU af 9. marts 2012 

om forberedelserne af indførelsen af 

intelligente målersystemer, 

Or. en 

 

Ændringsforslag   3 

Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse om en ny aftale for 

energiforbrugere; 

1. glæder sig over Kommissionens 

meddelelse om en ny aftale for 

energiforbrugere; understreger, at denne 
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meddelelse udelukkende tager sigte på 

forbrugere i private husholdninger, men 

at industrisektorens forbrugere, hvor 

problematikken er noget anderledes, kun 

er lidt eller slet ikke berørt af denne 

retsakt og derfor bør være genstand for en 

særskilt behandling; 

Or. fr 

Ændringsforslag   4 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Pervenche Berès, Patrizia Toia, Clare Moody, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. understreger, at formålet med 

betænkningen er at skabe en ny aftale for 

forbrugere i private husholdninger i 

forbindelse med energiomstillingen; 

Or. en 

Ændringsforslag   5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra 

et centraliseret, ufleksibelt energisystem, 

der er baseret på fossile brændstoffer, til 

et mere decentraliseret og fleksibelt 

system baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til et mere fleksibelt 

energisystem baseret på vedvarende 

energi; gentager, at kulfyret elproduktion 

med anvendelse af den nyeste teknologi, 

kernekraft og nationale energireserver 

ikke må ignoreres i forbindelse med den 

mellemlange overgangsperiode, da disse 

er afgørende for integrering af 

vedvarende energi og for at skabe et 

afbalanceret og pålideligt energimiks; 

Or. en 
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Ændringsforslag   6 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra 

et centraliseret, ufleksibelt energisystem, 

der er baseret på fossile brændstoffer, til 

et mere decentraliseret og fleksibelt 

system baseret på vedvarende energi; 

2. Understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en liberalisering 

af energimarkederne, der baner vejen for 

øget markedsdeltagelse fra SMV'erne og 

samtidig giver forbrugerne mulighed for 

at vælge både udbyder og energiblanding 

selv; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   7 

Seán Kelly, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Bendt 

Bendtsen, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

mindre fleksibelt energisystem, der er 

baseret på central produktion, til et mere 

decentraliseret og fleksibelt system med en 

større andel af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   8 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling skal føre til en overgang 

fra et centraliseret, ufleksibelt 

energisystem, der er baseret på fossile 

brændstoffer og kernekraft, for at sikre et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på energieffektivitet og vedvarende 

energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   9 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret og ufleksibelt energisystem til 

et mere decentraliseret og fleksibelt 

system, som er mere åbent over for 

vedvarende energi; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   10 

Dario Tamburrano, Marisa Matias, Julie Ward, Ignazio Corrao, Sergio Gaetano 

Cofferati, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Renata Briano, Marco Zullo, Elly 

Schlein, Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Josu Juaristi Abaunz, Ana Gomes 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

system, der distribueres kapillært på tværs 
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baseret på vedvarende energi; af hele området, og som er dynamisk og 

skalerbart, fremtidsorienteret og baseret 

på vedvarende energi; denne udvikling 

stemmer fuldstændig overens med 

opfattelsen af energi som et fælles 

europæisk gode; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   11 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret, fleksibelt og alsidigt 

system, der dermed er mere 

konkurrencedygtigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   12 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret energisystem, der er baseret 

på fossile brændstoffer, til et mere 

decentraliseret system baseret på 

vedvarende energi; 

Or. en 
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Ændringsforslag   13 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret energisystem, der er baseret 

på fossile brændstoffer, til et mere 

decentraliseret system baseret på 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   14 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret energisystem, der er baseret 

på fossile brændstoffer, til et mere 

decentraliseret system baseret på 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   15 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 
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er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

med lav kulstofemission; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   16 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; minder 

imidlertid om, at vi desuden bør reducere 

forbruget, da denne energiomstilling 

ellers ikke vil være bæredygtig; 

Or. es 

 

Ændringsforslag   17 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system 

baseret på vedvarende energi; 

2. understreger, at den igangværende 

energiomstilling fører til en overgang fra et 

centraliseret, ufleksibelt energisystem, der 

er baseret på fossile brændstoffer, til et 

mere decentraliseret og fleksibelt system, 

blandt andet baseret på vedvarende energi; 

Or. nl 
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Ændringsforslag   18 

Dario Tamburrano, Marisa Matias, Julie Ward, Ignazio Corrao, Sergio Gaetano 

Cofferati, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Renata Briano, Marco Zullo, Elly 

Schlein, Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Josu Juaristi Abaunz, Ana Gomes 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. understreger, at for at kunne styre 

energiovergangen skal systemet, der 

omfatter energistrømme, 

infrastrukturindsamling og distribution 

heraf samt modaliteter til systemets 

anvendelse og forbrug, analyseres i 

henhold til forskellige supplerende 

aspekter (økonomiske, industrielle, 

teknologiske, geopolitiske, miljømæssige, 

sociale mv.); og blandt disse opfatter et 

vigtigt aspekt energi som et fælles 

europæisk gode, der stilles til rådighed for 

borgerne, der organiseres som 

privatpersoner, husholdninger, 

andelsforeninger eller lokalsamfund, med 

henblik på at dække deres fælles aftalte 

behov på kort sigt og nå deres langsigtede 

målsætninger og prioriteter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   19 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. minder om, at det ultimative mål skal 

være at opnå en økonomi, der er baseret 

på 100 % vedvarende energi, hvilket kun 

er muligt at opnå ved at mindske vores 

energiforbrug samt udnytte princippet 

"energieffektivitet først/førende 

brændstof" fuldt ud og prioritere 
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energibesparelser og foranstaltninger på 

behovssiden frem for på forsyningssiden 

for at nå de fastsatte klimamålsætninger i 

henhold til Parisaftalen med hensyn til 

1,5 °-scenariet, energisikkerhed, 

konkurrencedygtighed og navnlig lavere 

regninger til forbrugerne; 

Or. en 

Ændringsforslag   20 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. mener, at energiomstillingen bør sikre 

den europæiske energisikkerhed og 

-suverænitet, hvor vi selv producerer 

vores egen energi uafhængigt af andre og 

drastisk mindsker importen af fossile 

brændstoffer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   21 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. finder det nødvendigt at vurdere og 

analysere udfordringerne, hindringerne 

og mulighederne til bunds, således at 

energiforbrugerne kan deltage konkret i 

energimarkederne, og at Unionen og 

medlemsstaterne kan foreslå nye 

tilpassede støtteforanstaltninger ud fra et 

indgående kendskab til forholdene og 

eventuelle vanskeligheder samt en 

vurdering af de foreliggende 

instrumenter; 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag   22 

Dan Nica, Flavio Zanonato 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. gør opmærksom på omkostningerne i 

forbindelse med omstillingen til en ny 

markedsudformning i visse 

medlemsstater; opfordrer Kommissionen 

til at tage behørigt hensyn til disse 

omkostninger, for så vidt angår 

prisniveau og konkurrencedygtighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   23 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. anerkender i den forbindelse behovet 

for hurtigst muligt at nå frem til en aftale 

vedrørende en ny udformning af 

energimarkedet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   24 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 - indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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3. mener i denne forbindelse, at 

energiunionen bør have borgernes 

interesser i centrum og bør: 

3. mener i denne forbindelse, at de 

nationale energimarkeder bør have 

borgernes interesser i centrum og bør: 

Or. it 

 

Ændringsforslag   25 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 - indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. mener i denne forbindelse, at 

energiunionen bør have borgernes 

interesser i centrum og bør: 

3. mener i denne forbindelse, at 

energiunionen bør have forbrugernes 

interesser i centrum og bør: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   26 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 - indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. mener i denne forbindelse, at 

energiunionen bør have borgernes 

interesser i centrum og bør: 

3. mener i denne forbindelse, at 

energiunionen bør have nuværende og 

fremtidige generationer af borgeres 
interesser i centrum og derfor bør ensrette 

husholdningernes rettigheder i al 

energilovgivning, såsom i den kommende 

revidering af udformningen af 

energimarkedet, det nye 

energieffektivitetsdirektiv og EPBD, 

direktivet om vedvarende energi samt 

strategien for opvarmning og køling, med 

henblik på at: 

Or. en 
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Ændringsforslag   27 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, effektiv og bæredygtigt 

produceret energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   28 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger; 

a) give borgerne og virksomhederne stabil, 

markedsbaseret, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   29 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger 

a) give borgerne mulighed for at vælge 

stabil, prismæssigt overkommelig, 

bæredygtig, fair og gennemsigtig energi 

samt energieffektive produkter og boliger; 

Or. en 
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Ændringsforslag   30 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og tjenester; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   31 

Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger gennem et intelligent 

og integreret energisystem; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   32 

Pervenche Berès, Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger 

a) give borgerne stabil, prismæssigt 

overkommelig, bæredygtig, fair og 

gennemsigtig energi samt energieffektive 

produkter og boliger baseret på 
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miljøvenlige energikilder, som bør 

prioriteres; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   33 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) sætte borgerne i stand til at producere 

og oplagre deres egen rene energi, til at 

træffe energibesparende foranstaltninger og 

blive aktive deltagere på energimarkedet 

ved hjælp af forbrugervalgmuligheder og 

ved sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion 

b) give borgerne mulighed for, hvis de 

ønsker det, at producere og oplagre deres 

egen energi, til at træffe energibesparende 

foranstaltninger og blive aktive deltagere 

på energimarkedet, men på rigtige 

markedsvilkår og uden at modtage 

tilskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   34 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen rene energi, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og 

blive aktive deltagere på energimarkedet 

ved hjælp af forbrugervalgmuligheder og 

ved sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion 

b) sætte borgerne i stand til at træffe 

energibesparende foranstaltninger, 
producere og forbruge, sælge og/eller 

oplagre deres egen vedvarende energi, 

enten individuelt eller samlet, og blive 

aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved 

sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion; 

Or. en 
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Ændringsforslag   35 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen rene energi, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og blive 

aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved 

sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen energi uden fossile 

brændstoffer, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og til at 

blive aktive deltagere på energimarkedet 

ved hjælp af forbrugervalgmuligheder og 

ved at give dem mulighed for sikkert og 

trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion; i denne forbindelse 

skal der fastsættes en praktisk fælles 

forståelse af definitionen af 

"producentforbrugere" på EU-plan ved 

hjælp af en inddragende proces, der 

administreres af Kommissionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   36 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen rene energi, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og blive 

aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved 

sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion; 

b) sætte borgerne og virksomhederne i 

stand til at producere og oplagre deres egen 

rene energi, til at træffe energibesparende 

foranstaltninger og blive aktive deltagere 

på energimarkedet ved hjælp af 

forbrugervalgmuligheder og ved sikkert og 

trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   37 
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Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen rene energi, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og blive 

aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved 

sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen vedvarende energi, til at 

træffe energibesparende foranstaltninger og 

blive aktive deltagere på energimarkedet 

ved hjælp af forbrugervalgmuligheder og 

ved sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   38 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen rene energi, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og blive 

aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved 

sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion 

b) sætte borgerne i stand til at producere og 

oplagre deres egen rene energi med ikke-

konkurrenceforvridende virkning på 

energiinfrastrukturen, til at træffe 

energibesparende foranstaltninger og blive 

aktive deltagere på energimarkedet ved 

hjælp af forbrugervalgmuligheder og ved 

sikkert og trygt at kunne deltage i 

efterspørgselsreaktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   39 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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c) fjerne årsagerne til energifattigdom udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   40 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   41 

Angelika Mlinar, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   42 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom c) fjerne årsagerne til energifattigdom og 

også tilsvarende gå ind på 

lavindkomsthusholdninger, da disse har et 

forhøjet energibehov eller behøver en høj 

grad af forsyningssikkerhed; 

Or. de 
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Ændringsforslag   43 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom c) fjerne årsagerne til energifattigdom og 

dens forbindelse med lageropbygning, der 

ikke er energieffektiv; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   44 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom c) fjerne årsagerne til energifattigdom i 

overensstemmelse med medlemsstaternes 

politikker; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   45 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom c) fjerne årsagerne til og bekæmpe 

følgerne af energifattigdom (økonomiske, 

sundhedsmæssige osv.); 

Or. fr 
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Ændringsforslag   46 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna 

Virkkunen, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) fjerne årsagerne til energifattigdom c) bidrage til at fjerne årsagerne til 

energifattigdom; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   47 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte borgerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

forskellige aktive markedsaktørers side og 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   48 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

markedsdeltagernes side og sætte dem i 

stand til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 



 

PE578.533v01-00 22/105 AM\1087603DA.doc 

DA 

Or. de 

 

Ændringsforslag   49 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

markedsaktørernes side og sætte dem i 

stand til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   50 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd og 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   51 

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd og 
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leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   52 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd og 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   53 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

markedsaktørernes side og sætte dem i 

stand til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   54 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig og 

illoyal adfærd fra leverandørernes side og 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   55 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud og 

samtidig sikre, at der er fuldstændige og 

meningsfulde oplysninger om 

alternativerne på markedet til rådighed; 

Or. pt 

 

Ændringsforslag   56 

Pervenche Berès, Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud og til 

at vurdere markedssituationen og 

mulighederne; 

Or. fr 
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Ændringsforslag   57 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig, vildledende og 

illoyal adfærd fra leverandørernes side og 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   58 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) beskytte forbrugerne fra urimelig, 

konkurrencefjendtlig og illoyal adfærd fra 

leverandørernes side og sætte dem i stand 

til at udøve deres rettigheder fuldt ud; 

d) beskytte forbrugerne mod visse former 

for urimelig, konkurrencefjendtlig og 

illoyal adfærd fra leverandørernes side og 

sætte dem i stand til at udøve deres 

rettigheder fuldt ud; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   59 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 da) bidrage til at opnå EU's klima-og 

energimål for at leve op til de øgede 

ambitioner i den seneste COP21 Paris-

aftale, der stræber efter at holde den 

generelle stigning i temperaturen på 
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under 1,5 °, hvilket er tæt forbundet med 

visionen om en fuldstændig kulstoffri 

økonomi i 2050; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   60 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 da) støtte de beslutninger, som lokale og 

regionale institutioner har truffet, fordi 

beslutningerne bør træffes så tæt på 

borgerne som muligt, og således fremme 

en model til fordel for nærhedsprincippet; 

Or. es 

 

Ændringsforslag   61 

Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 da) skabe de rette vilkår for at øge 

konkurrencen og fremme adgangen til 

information på energimarkederne; 

Or. en 

Ændringsforslag   62 

Kaja Kallas, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 da) sikre et velfungerende og 
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konkurrencedygtigt indre energimarked 

for at give forbrugerne valgmuligheder; 

Or. en 

Ændringsforslag   63 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 – litra d a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 da) tage højde for, at medlemsstaterne er 

afhængige af hinanden med hensyn til at 

give deres borgere energisikkerhed; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag   64 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. mener, at den nye energimodel bør 

tage udgangspunkt i et fordelingssystem, 

dvs. at man bør oprette et net med 

tusindvis af produktionssteder, og gøre 

hver bolig, hver blok, hver bygning og 

hvert industriområde til et lille kraftværk; 

der bør ligeledes iværksættes lokale 

projekter, der kan producere 

tilstrækkelige mængder energi til 

lokalområdet; når produktions- og 

forbrugssted er så tæt på hinanden som 

muligt, mindskes behovet for 

infrastruktur og transport til at fordele 

energien, og man vil ikke miste så meget 

energi på vejen, som det er tilfældet i 

øjeblikket; 

Or. es 
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Ændringsforslag   65 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. mener, at udfasning af regulerede 

energipriser bør tage hensyn til det 

faktiske niveau af markedskonkurrencen i 

energiunionens strategiske kontekst, 

hvilket bør sikre, at forbrugerne har 

adgang til sikre energipriser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   66 

Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 
energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere 

og lokalsamfund og bemyndiger dem til at 

eje eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

effektivt, omkostningsorienteret, 

gennemsigtigt og integreret energisystem 

med øget forbrugerdeltagelse, der gavner 

forbrugerne som helhed og bemyndiger 

dem til at eje eller tage del i ejerskabet af 

produktion, distribution og lagring af 

energi, samtidig med at de mest sårbare 

beskyttes, således at det bidrager til at 

opnå Den Europæiske Unions politiske 

målsætninger; anmoder Kommissionen 

om at vurdere aktuelle brud på 

forbrugerrettighederne på 

energimarkedet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   67 

Pavel Telička 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret energisystem, der gavner 

samfundet som helhed og forøger 

inddragelsen af borgere og lokalsamfund, 

samtidig med at de mest sårbare beskyttes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   68 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret energisystem, der forøger 

inddragelsen af borgere og lokalsamfund 

og giver dem mulighed for at eje eller tage 

del i ejerskabet af produktion, distribution 

og lagring af energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   69 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

bæredygtigt, decentraliseret og 

demokratisk energisystem, der gavner 

samfundet som helhed, forøger 

inddragelsen af borgere og lokalsamfund 

og bemyndiger dem til at eje eller tage del i 

ejerskabet af produktion af vedvarende 

energi for at få adgang til nettet uden 

problemer og lagring af vedvarende 

energi, samtidig med at 

energieffektiviserende foranstaltninger og 

fordelene ved produktion og forbrug af 

vedvarende energi gøres tilgængelige for 
sårbare forbrugere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   70 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

konkurrencedygtigt, decentraliseret og 

liberaliseret energisystem, der gavner 

samfundet som helhed, øger konkurrencen 

for at holde priserne nede, skabe 

innovation og forbedre kundeservicen, 

forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og fjerner barrierer for 

innovative nye forretningsmodeller på 

markedet, der kan tilbyde god værdi for 

forbrugerne, herunder borgere og 

samfundsejerskab af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

Or. en 
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Ændringsforslag   71 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og inkluderende 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere, 

lokale og regionale aktører og samfund 
og bemyndiger dem til at eje eller tage del i 

ejerskabet af produktion, distribution og 

lagring af energi, samtidig med at de mest 

sårbare beskyttes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   72 

Dario Tamburrano, Marisa Matias, Julie Ward, Ignazio Corrao, Sergio Gaetano 

Cofferati, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marco Zullo, Elly Schlein, 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Josu Juaristi Abaunz, Ana Gomes 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen bør 

medføre et mere decentraliseret og 

demokratisk energisystem, der gavner 

samfundet som helhed, forøger den aktive 

inddragelse af borgere, husholdninger og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes, hvilket 

vil sige, at energiomstillingen i sig selv 

inkluderer en opfattelse af energi som et 

fælles europæisk gode, der er helt i 

overensstemmelse med andre aspekter; 

Or. en 
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Ændringsforslag   73 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 
energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

mangfoldigt, bæredygtigt og inkluderende 
energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger energisikkerheden og 

adgangen til prismæssigt overkommelig 

energi for forbrugere, understøtter 

yderligere inddragelse af borgere og 

lokalsamfund og initiativer, der 

bemyndiger dem til at eje eller tage del i 

ejerskabet af produktion, distribution og 

lagring af energi, samtidig med at de mest 

sårbare beskyttes, og stabiliteten af nettene 

sikres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   74 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og afbalanceret 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

Or. en 
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Ændringsforslag   75 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund, navnlig gennem synergi 

med distributionssystemoperatørerne 

(DSO) som neutrale markedsformidlere, 

der arbejder for almenvellet, og 

bemyndiger dem til at eje eller tage del i 

ejerskabet af produktion, distribution og 

lagring af energi, samtidig med at de mest 

sårbare beskyttes; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   76 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes, og 

sikkerheden og effektiv drift af 

energisystemet sikres; 

Or. en 



 

PE578.533v01-00 34/105 AM\1087603DA.doc 

DA 

 

Ændringsforslag   77 

Seán Kelly, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, András Gyürk, 

Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes, og 

stabiliteten af nettene sikres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   78 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

effektivt, decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af bæredygtig 

energi, samtidig med at de mest sårbare 

beskyttes; 

Or. en 
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Ændringsforslag   79 

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af energi, samtidig 

med at de mest sårbare beskyttes; 

4. mener, at energiomstillingen som et 

generelt princip bør medføre et mere 

effektivt, decentraliseret og demokratisk 

energisystem, der gavner samfundet som 

helhed, forøger inddragelsen af borgere og 

lokalsamfund og bemyndiger dem til at eje 

eller tage del i ejerskabet af produktion, 

distribution og lagring af bæredygtig 

energi, samtidig med at de mest sårbare 

beskyttes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   80 

Adam Gierek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. bemærker, at brugen af gasturbiner til 

at generere strøm øger fleksibiliteten, 

hvad angår driften af energisystemerne og 

deres energieffektivitet i løbet af 

spidsbelastningsperioderne; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag   81 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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Mod et velfungerende energimarked til 

gavn for forbrugerne 

Mod et velfungerende energimarked til 

gavn for alle borgere og en høj grad af 

beskyttelse af forbrugernes rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag   82 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Mod et velfungerende energimarked til 

gavn for forbrugerne 

Mod et velfungerende energimarked til 

gavn for borgerne 

Or. en 

 

Ændringsforslag   83 

Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig 

konkurrencedygtigt og forbrugervenligt 

detailenergimarked endnu ikke er blevet 

nået, hvilket fremgår af, at det kun er få 

forbrugere, der har skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at 

de faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   84 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at 

de faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

aldrig vil kunne opfyldes; påpeger, at 

privatisering, liberalisering og 

deregulering fører til, at private 

forbrugere såvel som virksomheder 

betaler mere og mere for energi, hvorved 

energifattigdommen forværres og de 

multinationale oligopoler opnår 

betragtelige dækningsbidrag på 

bekostning af lige adgang og investering i 

net og produktionskapacitet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   85 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at 

de faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået fuldt ud overalt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   86 
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Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at den høje markedskoncentration i 

nogle medlemsstater varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger som følge af 

et stadigt stigende antal statsligt 

foreskrevne pristillæg ikke afspejles i 

detailpriserne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   87 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at 

de faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

kun delvist er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at den høje markedskoncentration varer 

ved, samt af de stigende detailpriser som 

følge af en stigende andel af 

regeringsstyrede priskomponenter i den 

endelige detailpris; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   88 

Pilar del Castillo Vera 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at 

de faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt, 

gennemsigtigt og forbrugervenligt 

detailenergimarked endnu ikke er blevet 

nået; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   89 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailmarked ikke er 

blevet nået, hvilket fremgår af, at det kun 

er få forbrugere, der har skiftet leverandør, 

at forbrugertilfredsheden er på et lavt 

niveau i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at 

de faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailmarked ikke er 

blevet nået, hvilket fremgår af, at det kun 

er få forbrugere, der har skiftet leverandør, 

at forbrugertilfredsheden er på et lavt 

niveau i hele EU og at den høje 

markedskoncentration varer ved; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   90 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket i visse 

medlemslande angives i form af, at det 

kun er få forbrugere, der har skiftet 

leverandør, at forbrugertilfredsheden er på 

et lavt niveau i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; anerkender, at 

den lave grad af leverandørskifte kan 

have mange årsager og kan afspejle både 

velfungerende og dårligt fungerende 

markedsstrukturer, og dette derfor ikke 

bør stå alene som indikator; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   91 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau 

i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at den høje markedskoncentration varer 

ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne i visse medlemsstater; 

Or. en 
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Ændringsforslag   92 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af det varierende antal forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

medlemsstaterne, at den høje 

markedskoncentration i visse 

medlemsstater varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne i de fleste 

medlemsstater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   93 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked er 

et mål, der er langt fra at være blevet 

gennemført, hvilket fremgår af, at det kun 

er få forbrugere, der har skiftet leverandør, 

at forbrugertilfredsheden er på et lavt 

niveau i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; mener, at et 

problem, der skal håndteres i denne 

forbindelse, er et højt skatteniveau; 

Or. en 
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Ændringsforslag   94 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. beklager, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

af store, besværlige forsyningsselskaber, 

samtidig med at folks bemyndigelse til at 

deltage på lige fod på energimarkedet 

forhindres, varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   95 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet fuldt nået, hvilket 

eksempelvis fremgår af, at det kun er få 

forbrugere, der har skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

visse medlemsstater, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 



 

AM\1087603DA.doc 43/105 PE578.533v01-00 

 DA 

detailpriserne; afspejles i detailpriserne, hvilket også 

skyldes en stigende andel af faste 

elementer som skat og afgifter på 

energiregninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   96 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. mener, at selv om der er sket betydelige 

fremskridt i visse dele af EU, så er den 

tredje energipakkes mål om at skabe et 

virkelig konkurrencedygtigt og 

forbrugervenligt detailenergimarked endnu 

ikke blevet fuldt nået i alle EU's 

medlemsstater, hvilket fremgår af, at det 

kun er få forbrugere, der har skiftet 

leverandør, at forbrugertilfredsheden er på 

et lavt niveau, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   97 

Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 
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forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

flere medlemsstater, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   98 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at forbrugertilfredsheden er på et lavt 

niveau i hele EU, at den høje 

markedskoncentration varer ved, samt at de 

faldende engrosomkostninger ikke 

afspejles i detailpriserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   99 

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 
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hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; understreger imidlertid, at 

antallet af leverandørskifter ikke i sig selv 

og alene kan dokumentere, hvorvidt et 

bestemt energimarked fungerer på 

tilfredsstillende vis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   100 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er få forbrugere, der har 

skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

5. mener, at den tredje energipakkes mål 

om at skabe et virkelig konkurrencedygtigt 

og forbrugervenligt detailenergimarked 

endnu ikke er blevet nået, hvilket fremgår 

af, at det kun er skuffende få forbrugere, 

der har skiftet leverandør, at 

forbrugertilfredsheden er på et lavt niveau i 

hele EU, at den høje markedskoncentration 

varer ved, samt at de faldende 

engrosomkostninger ikke afspejles i 

detailpriserne; 

Or. en 

Ændringsforslag   101 

Jeppe Kofod, Dan Nica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. mener derfor, at yderligere indikatorer 

for velfungerende, forbrugervenlige 

energimarkeder skal fastsættes eller 

udvikles af Kommissionen; understreger, 

at der skal tages hensyn til sådanne 

indikatorer, herunder den økonomiske 
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virkning på energiforbrugeres 

leverandørskifte, tekniske barrierer for 

leverandørskifte eller planer og niveauer 

for forbrugerkendskab; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   102 

Miapetra Kumpula-Natri, Liisa Jaakonsaari 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. minder om, at kundens valg er 

begrænset i distributionsnet, da de af 

natur er naturlige monopoler, dvs. at 

kunder ikke kan udskifte deres 

distributionssystemoperatør; understreger 

behovet for passende markedsovervågning 

af distributionsnetværksoperatører, der 

beskytter kunderne mod pludselige 

stigninger i distributionsregningen, 

eksempelvis ved at fastsætte den højeste 

lovlige engangsstigning i procent; 

Or. en 

Ændringsforslag   103 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Liisa Jaakonsaari 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. opfordrer Kommissionen til at 

analysere spørgsmålet om aggressiv 

skatteplanlægning og skattesvig på 

energimarkedet, navnlig for naturlige 

monopoler som 

distributionsnetværksoperatører; 

Or. en 
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Ændringsforslag   104 

Philippe De Backer, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. mener, at et fuldt fungerende indre 

energimarked med åben og gennemsigtig 

konkurrence mellem mange forskellige 

markedsaktører stadig er den bedste måde 

at styrke forbrugernes indflydelse og 

forhindre energifattigdom; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   105 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5b. understøtter åbne og 

konkurrencedygtige markeder med 

mindre prisregulering, samtidig med at 

der tages hensyn til sårbare kunders 

behov; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   106 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 - indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en fuld 

gennemførelse af den tredje energipakke 

og anmoder om, at den revideres for at 

6. opfordrer derfor Kommissionen til at 

tage hensyn til følgende henstillinger: 
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tage hensyn til følgende henstillinger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   107 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 - indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en fuld 

gennemførelse af den tredje energipakke 

og anmoder om, at den revideres for at tage 

hensyn til følgende henstillinger: 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forbedre 

gennemførelsen af den tredje energipakke 

og anmoder om, at den revideres for at tage 

hensyn til følgende henstillinger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   108 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 - indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en fuld 

gennemførelse af den tredje energipakke 

og anmoder om, at den revideres for at 

tage hensyn til følgende henstillinger: 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en fuld 

gennemførelse af den tredje energipakke 

og anmoder om, at en ny udformning af 

energimarkedet skal tage hensyn til 

følgende henstillinger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   109 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 - indledning 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en fuld 

gennemførelse af den tredje energipakke 

og anmoder om, at den revideres for at tage 

hensyn til følgende henstillinger: 

6. opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre en fuld 

gennemførelse af den tredje energipakke 

og anmoder om, at den revideres for at tage 

hensyn til følgende henstillinger i 

forbindelse med husholdningsforbrugere: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   110 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart 

sprog, hvor tekniske termer enten undgås 

eller forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder i denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger og anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumskrav for oplysninger i denne 

henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   111 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 



 

PE578.533v01-00 50/105 AM\1087603DA.doc 

DA 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart 

sprog, hvor tekniske termer enten undgås 

eller forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder i denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, så kunder har 

de vigtigste oplysninger i et standardiseret 

format, der gør det lettere at sammenligne 
takster, med en klar angivelse af 

kontaktpunkter, hvor der anvendes et klart 

sprog, og hvor tekniske termer undgås; 

anmoder Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder i denne henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   112 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart 

sprog, hvor tekniske termer enten undgås 

eller forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder i denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger. EU's 

lovinstrumenter fastsætter allerede krav 

vedrørende angivelse af oplysninger om 

den endelige pris med en forklaring af de 

forskellige skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør. Yderligere krav ville imidlertid 

være skadelig for klarheden på regninger, 

da de ville indeholde for mange 

oplysninger. I den forbindelse bør et 

supplerende værktøj overvejes, der kan 

vise forbrugeren forbrugsdata og andre 

funktioner, som ikke fremgår af selve 

fakturaen; 

Or. en 
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Ændringsforslag   113 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger med henblik på 

at give forbrugerne oplysninger om de 

samlede omkostninger, inklusive en 

forklaring af de forskellige skatter, og 

hvordan man går videre med klager; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; advarer imidlertid om, 

at for mange oplysninger kan have den 

modsatte virkning, ikke er til fordel for 

forbrugerne og derfor bør undgås;  

Or. en 

 

Ændringsforslag   114 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om energimikset og priserne på de 

forskellige energikilder og oplysninger om 

skift af leverandør; insisterer på, at der 

anvendes et klart sprog; 
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hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder i denne henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   115 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger; insisterer på, at 

der anvendes et klart sprog, hvor tekniske 

termer enten undgås eller forklares 

tydeligt; anmoder Kommissionen om at 

fastsætte minimumsstandarder i denne 

henseende; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   116 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 
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skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 
insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

skatter, afgifter og takster; insisterer på, at 

der anvendes et klart sprog, hvor tekniske 

termer enten undgås eller forklares 

tydeligt; anmoder Kommissionen om at 

fastsætte minimumsstandarder i denne 

henseende; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   117 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt, idet det påses, at 

ændringen af regningerne ikke fører til 

overdrevne administrationsudgifter, som i 

sidste ende igen lander hos forbrugeren; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   118 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger og kontrakter, 

som bør indeholde oplysninger om den 

endelige pris med en forklaring af de 

forskellige begreber, klagebehandling 

(inklusive virksomheder og offentlig 

administration), klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   119 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre hyppigheden af 

energiregninger og gennemsigtigheden og 

klarheden af disse, som bør indeholde 

oplysninger om den endelige pris med en 

forklaring af de forskellige skatter, afgifter 

og takster samt oplysninger om de 

forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anbefaler at forbedre 

udvekslingen af bedste praksis i denne 

henseende; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   120 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter og afgifter samt oplysninger om de 

forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   121 

Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 
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energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   122 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   123 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 
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indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   124 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; mener, 

at der skal være særlig fokus på en tydelig 

angivelse på regninger af de forskellige 

energikilder, der faktisk udgør den 

leverede energi, da dette er et vigtigt 

aspekt med hensyn til forbrugernes valg 

og adfærd; insisterer på, at der anvendes et 

almindeligt, klart sprog, hvor tekniske 

termer enten undgås eller forklares 

tydeligt; anmoder i denne henseende 

Kommissionen om at fastsætte 

hovedprincipper for, hvilke oplysninger 

der som minimum skal fremgå af 

regningerne; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   125 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de 

netværkstakster, skatter og afgifter samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   126 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige andele af energikilder og 
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klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

de respektive mængder af produceret CO2 

og nuklearaffald og klagebehandling, klar 

angivelse af kontaktpunkter og oplysninger 

om skift af leverandør og foranstaltninger 

forbundet med forbedring af 

energieffektiviteten; insisterer på, at der 

anvendes et klart sprog understøttet af 

piktogrammer, hvor tekniske termer enten 

undgås eller forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder for at forbedre 

sammenligneligheden af 

nøgleoplysninger på regningen og 

opfordre til udveksling af bedste praksis 

mellem den nationale 

reguleringsmyndighed, 

forbrugerorganisationer, ATB-organer og 

leverandører i denne henseende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   127 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

og klarheden på regninger, som bør 

indeholde oplysninger om den endelige 

pris med en forklaring af de forskellige 

skatter, afgifter og takster samt oplysninger 

om de forskellige energikilder og 

klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et klart sprog, 

hvor tekniske termer enten undgås eller 

forklares tydeligt; anmoder Kommissionen 

om at fastsætte minimumsstandarder i 

denne henseende; 

a) anbefaler at forbedre gennemsigtigheden 

på regninger, som bør indeholde enkle, 

klare, fuldstændige samt relevante, 

pålidelige og vederlagsfri oplysninger om 

den endelige pris med en forklaring af de 

forskellige skatter, afgifter og takster samt 

oplysninger om de forskellige energikilder 

og klagebehandling, klar angivelse af 

kontaktpunkter og oplysninger om skift af 

leverandør og 

energieffektivitetsforanstaltninger; 

insisterer på, at der anvendes et forståeligt 

sprog, hvor tekniske termer enten undgås 

eller forklares tydeligt; anmoder 

Kommissionen om at fastsætte 

minimumsstandarder i denne henseende; 

Or. fr 
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Ændringsforslag   128 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 aa) anbefaler som en generel regel, at 

Kommissionen, når den udfører 

konsekvensanalyser for de kommende 

energirelaterede lovforslag, skal skelne 

mellem et rimeligt udvalg af 

forbrugersegmenter, der er fastsat i 

henhold til relevante demografiske, 

sociale og økonomiske aspekter; denne 

differentiering skal vise, at der ikke findes 

én enkelt teoretisk "forbruger", som kan 

dække mangfoldigheden i Den 

Europæiske Union; dette er afgørende for 

en inkluderende, virkelighedsorienteret 

udformning af nye foranstaltninger, der 

vil have indvirkning på borgernes liv; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   129 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra a a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 aa) henstiller til, at der oprettes et centralt 

kontaktpunkt til at give forbrugerne alle 

relevante oplysninger, så de kan træffe et 

informeret valg; 

Or. pt 

 

Ændringsforslag   130 

Barbara Kappel 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   131 

Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   132 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   133 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   134 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   135 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 

András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   136 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

udgår 
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sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   137 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   138 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

udgår 
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internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   139 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

b) mener, at det er afgørende at give alle 

forbrugere oplysninger om alle 

tilgængelige kommercielle tilbud. Dette 

kan opnås gennem udviklingen af et 

nationalt sammenligningsværktøj; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   140 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

b) anbefaler, at også forbrugere, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

modtager alle nødvendige oplysninger for 

at kunne træffe beslutninger på oplyst 

grundlag, såsom sammenligning af tilbud; 

mener, at sammenligninger udført af 

fagfæller er et vigtigt værktøj til at bidrage 
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sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

til at mindske energiforbruget; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   141 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

b) anbefaler, at sammenligninger af 

energitilbud udført af fagfæller gøres 

offentligt tilgængelige, så forbrugerne 

kan træffe beslutninger på et oplyst 

grundlag og bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   142 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; mener, at sammenligninger udført 

af fagfæller også bør indføjes på 

regningerne for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter enkle, 

letforståelige sammenligninger, 

rådgivning og tilbud, der er udarbejdet 

med henblik på at sikre, at alle forbrugere, 

også dem, der ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at ændre deres 

forbrugsmønster og/eller skifte kontrakt 

eller endda leverandør; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   143 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; mener, at sammenligninger udført 

af fagfæller også bør indføjes på 

regningerne for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter tydelige 

oplysninger om de aktuelle enhedspriser 

for en sammenligning af tilbud med 

henblik på at sikre, at alle forbrugere, også 

dem, der ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at en klar 

angivelse af kontaktpunkter, relevant 

information om leverandørskifte, link til 

leverandørernes bedste tilbud og en årlig 

påmindelse om leverandørskifte også bør 

sendes med sammen med regningerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   144 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; mener, at sammenligninger udført 

af fagfæller også bør indføjes på 

regningerne for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   145 

Gianluca Buonanno 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på 

at sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes, hvordan de 

forskellige tilbud kan sammenlignes, med 

henblik på at sikre, at alle forbrugere, også 

dem, der ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at et mere effektivt energiforbrug; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   146 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, José 

Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; mener, at sammenligninger udført af 

fagfæller også bør indføjes på regningerne 

for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge eller få 

mere bæredygtig energi ved at skifte; 

mener, at sammenligninger udført af 

fagfæller også bør indføjes på regningerne 

for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

Or. en 
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Ændringsforslag   147 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der 

ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle både privat- og 

erhvervsforbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; mener, at sammenligninger udført af 

fagfæller også bør indføjes på regningerne 

for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   148 

Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra b 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger omfatter en 

sammenligning af tilbud med henblik på at 

sikre, at alle forbrugere, også dem, der ikke 

har internetadgang eller internetkendskab, 

kan se, om de kunne spare penge ved at 

skifte; mener, at sammenligninger udført af 

fagfæller også bør indføjes på regningerne 

for at bidrage til at mindske 

energiforbruget; 

b) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energiregninger med jævne mellemrum 

omfatter en sammenligning af tilbud med 

henblik på at sikre, at alle forbrugere, også 

dem, der ikke har internetadgang eller 

internetkendskab, kan se, om de kunne 

spare penge ved at skifte; mener, at 

sammenligninger udført af fagfæller også 

bør indføjes på regningerne for at bidrage 

til at mindske energiforbruget; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   149 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

c) anbefaler, at der udvikles fælles regler 

for prissammenligningsværktøjer med 

henblik på at sikre, at forbrugerne har 

adgang til uafhængige, ajourførte og 

letforståelige sammenligningsværktøjer i 

tråd med CEER's retningslinjer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   150 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med 

henblik på at sikre, at forbrugerne har 

adgang til uafhængige, ajourførte og 

letforståelige sammenligningsværktøjer; 

mener, at medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

c) anbefaler udvikling af regler for 

prissammenligningssider med henblik på 

at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte, letforståelige og 

sammenlignelige data; mener, at 

medlemsstaterne bør overveje at udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningssider, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   151 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra c 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

c) anbefaler, at der udvikles retningslinjer 

for prissammenligningsværktøjer med 

henblik på at sikre, at forbrugerne har 

adgang til uafhængige, ajourførte og 

letforståelige energianalyseværktøjer, der 

kombinerer input fra både deres eget 

husholdningsforbrug og fra kommercielle 

og teknologiske tilbud til rådighed på 

markedet; mener, at medlemsstaterne bør 

udvikle akkrediteringsordninger, der 

dækker alle sådanne værktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   152 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

c) anbefaler, at der udvikles EU-

retningslinjer for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   153 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra c 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener at disse 

værktøjer også bør omfatte omkostninger 

til energiproduktion omkostninger for 

enhver type teknologi, det anvendte 

energimiks og mere information om 

energiselskaberne, såsom etisk 

ansvarlighed, jobkvalitet og ligestilling; 

mener, at medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinje; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   154 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Pervenche Berès, Patrizia Toia, Clare Moody, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; 

c) anbefaler, at der udvikles regler for 

prissammenligningsværktøjer med henblik 

på at sikre, at forbrugerne har adgang til 

uafhængige, ajourførte og letforståelige 

sammenligningsværktøjer; mener, at 

medlemsstaterne bør udvikle 

akkrediteringsordninger, der dækker alle 

prissammenligningsværktøjer, i tråd med 

CEER's retningslinjer; opfordrer til 

udvikling af mindst ét upartisk 

prissammenligningsværktøj for hver 

medlemsstat; 

Or. en 
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Ændringsforslag   155 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   156 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   157 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

udgår 
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forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   158 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

udgår 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   159 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   160 

Paul Rübig 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   161 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van 

Nieuwenhuizen, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   162 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

d) understreger betydningen af 

efterspørgselsreaktion i integrationen af 

vedvarende energi til markederne for at 

opnå et mere decentraliseret og fleksibelt 

energisystem baseret på vedvarende 
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priser for samme produkt; energi; anbefaler, at nye produkter, der 

tilbyder elementer af 

efterspørgselsreaktion bør undgå at gøre 

sammenligninger mellem forskellige 

leverandører og priser mere forvirrende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   163 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

praiser for samme produkt; 

d) anbefaler yderligere at analysere måder, 

hvorpå man kan fastsætte og gennemføre 

progressive og variable takstsystemer med 

henblik på at tilskynde energibesparelser, 

egenproduktion, efterspørgselsreaktion og 

energieffektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   164 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna 

Virkkunen, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

d) mener, at oplysninger om forskellige 

takster skal være gennemsigtige, klare og 

tilgængelige for at lette 

prissammenligning og opretholde 

detailkonkurrence mellem 

leverandørerne; 

Or. en 
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Ændringsforslag   165 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

d) anbefaler, at kernen i viften af takster 

og kontrakter, der tilbydes af hver 

leverandør, bør være en begrænset række 

standardtakster, der er fælles for alle 

markedsaktører, for at lette kundens 

sammenligning, undgå at han eller hun 

bliver forvirret af en ekstraordinær 

spredning af forskellige takster og tilbud 

for det samme produkt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   166 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende vifte af forskellige 

priser for samme produkt; 

d) anbefaler, at der indføres et begrænset 

udvalg af standardiserede takster for at 

gøre det lettere at sammenligne mellem de 

forskellige leverandører og takster og 

undgå en forvirrende og vildledende vifte 

af forskellige priser for samme produkt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   167 

Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   168 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag   169 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

udgår 
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på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   170 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   171 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

e) bemærker, i betragtning af at antallet af 

leverandørskift er meget lavt i Europa, at 

mange husholdninger, især de mest 

sårbare, ikke er engageret i energimarkedet 

og sidder fast med forældede, dyre takster; 
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lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   172 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   173 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

e) anbefaler, at forbrugerne gives 

mulighed for nemt at få adgang til 

oplysninger om deres forbrugsmønstre, 

sammen med anbefalinger fra 

leverandøren om den bedst egnede og 

mest fordelagtige takst, der står dem til 
rådighed; bemærker, i betragtning af at 

antallet af leverandørskift er meget lavt i 
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energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

Europa, at mange husholdninger, især de 

mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og ikke har de mest 

hensigtsmæssige takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   174 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) bemærker, i betragtning af at antallet af 

leverandørskift er meget lavt i en række 

medlemsstater, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og stadig har 

uhensigtsmæssige takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   175 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

e) mener, at energileverandører skal være 

forpligtet til automatisk at placere kunder 

på den mest fordelagtige nettakst baseret 

på historiske forbrugsmønstre, hvilket 

allerede er normal praksis i nogle 

medlemsstater; bemærker, i betragtning af 

at antallet af leverandørskift er meget lavt i 

Europa, at mange husholdninger, især de 

mest sårbare, ikke er engageret i 
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forældede, dyre takster; energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; mener derfor, at 

der er en mangel på gennemsigtighed om 

priser og oplysninger, der skal løses 

hurtigst muligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   176 

Angelika Mlinar, Pavel Telička, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 

Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at energileverandører løbende 

bør informere deres kunder om de mest 

fordelagtige takster, når det er muligt, på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i mange medlemsstater, at mange 

husholdninger, især de mest sårbare, ikke 

er engageret i energimarkedet og sidder 

fast med forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   177 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk underretter 

deres kunder om den mest fordelagtige 

takst, de kan bruge, på grundlag af deres 

husholdnings faktiske forbrugsmønster; 

bemærker, i betragtning af at antallet af 

leverandørskift stadig er skuffende lavt i 
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de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

Europa, at mange husholdninger, især de 

mest sårbare, ikke er tilstrækkeligt 

informeret til at engagere sig i 

energimarkedet og som konsekvens sidder 

fast med forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   178 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre, hvis forbrugerne 

anmoder om det; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag   179 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, 

især de mest sårbare, ikke er engageret i 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk anbefaler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

hvert år på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i visse medlemsstater, at mange 

husholdninger, især de mest sårbare, ikke 
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energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

er engageret i energimarkedet og sidder 

fast med forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   180 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører proaktivt skal 

underrette sårbare kunder den mest 

fordelagtige takst på grundlag af deres 

historiske forbrugsmønstre; bemærker, i 

betragtning af at antallet af leverandørskift 

er meget lavt i Europa, at mange 

husholdninger, især de mest sårbare, ikke 

er engageret i energimarkedet og sidder 

fast med forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   181 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst 

på grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører foreslår den mest 

fordelagtige takst til kunderne på grundlag 

af deres historiske forbrugsmønstre; 

bemærker, i betragtning af at antallet af 

leverandørskift er meget lavt i Europa, at 

mange husholdninger, især de mest 

sårbare, ikke er engageret i energimarkedet 

og sidder fast med forældede, og nogle 

gange, dyre takster; 
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Or. pt 

 

Ændringsforslag   182 

Martina Werner, Dan Nica 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk informerer 

og tildeler deres kunder den mest 

fordelagtige takst på grundlag af deres 

historiske forbrugsmønstre; bemærker, i 

betragtning af at antallet af leverandørskift 

er meget lavt i Europa, at mange 

husholdninger, især de mest sårbare, ikke 

er engageret i energimarkedet og sidder 

fast med forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   183 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører tildeler deres kunder 

den mest fordelagtige takst på grundlag af 

deres historiske forbrugsmønstre; 

bemærker, i betragtning af at antallet af 

leverandørskift er meget lavt i Europa, at 

mange husholdninger, især de mest 

sårbare, ikke er engageret i energimarkedet 

og sidder fast med forældede, dyre takster; 

Or. fr 
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Ændringsforslag   184 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst, 

mens de samtidig undgår at skifte til 

mindre bæredygtige energikilder og på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   185 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Pervenche Berès, Patrizia Toia, Clare Moody, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; 

e) anbefaler, at det overvejes at kræve, at 

energileverandører automatisk tildeler 

deres kunder den mest fordelagtige takst på 

grundlag af deres historiske 

forbrugsmønstre; bemærker, i betragtning 

af at antallet af leverandørskift er meget 

lavt i Europa, at mange husholdninger, især 

de mest sårbare, ikke er engageret i 

energimarkedet og sidder fast med 

forældede, dyre takster; understreger 

behovet for at udvikle et inkluderende 

energimarked; 



 

AM\1087603DA.doc 87/105 PE578.533v01-00 

 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag   186 

Adam Gierek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ea) understreger, at den takst, der tildeles 

kunden, bør justeres hvert år på baggrund 

af en gennemsigtig beregningsmetode, 

som er kendt for kunden, således at 

kunden drager fordel af at spare på 

energien; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag   187 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes 

foranstaltninger for, at detailpriserne i 

højere grad skal kunne afspejle 

engrospriserne og således vende 

tendensen med en stigende andel af faste 

elementer i energiregningerne, navnlig 

netafgifter samt skatter og afgifter, som 

ofte er regressive elementer; anbefaler, at 

sådanne elementer anvendes progressivt 

eller eventuelt finansieret af alternative 

kilder; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   188 

Ashley Fox 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler, at der træffes 

foranstaltninger for, at detailpriserne i 

højere grad skal kunne afspejle 

engrospriserne og således vende tendensen 

med en stigende andel af faste elementer i 

energiregningerne, navnlig netafgifter 

samt skatter og afgifter, som ofte er 

regressive elementer; anbefaler, at 

sådanne elementer anvendes progressivt 

eller eventuelt finansieret af alternative 

kilder; 

f) undersøger, hvordan detailpriserne i 

højere grad skal kunne afspejle 

engrospriserne, mens det samtidig 

erkendes, at leverandører i et 

konkurrencepræget marked bør overlades 

til at konkurrere om den bedste måde at få 

dækket deres omkostninger på; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   189 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og 

afgifter, som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler yderligere analyse af 

foranstaltninger for, at detailpriserne i 

højere grad skal kunne afspejle 

engrospriserne uden at glemme den ofte 

slående uoverensstemmelse mellem 

husholdnings- og industriforbrugere, 

hvor sidstnævnte er massivt fritaget fra 

afgifter og skatter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   190 

Edouard Martin 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler, at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 
faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler, at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad afspejler 

tendensen i engrosprisernes udvikling, 

således at den andel, som 

"produktionsprisen" udgør, stadig er 

hovedmarkøren i den pris, som den 

endelige forbruger betaler; anmoder 

Kommissionen om land for land at 

kortlægge de faste elementer i 

energiregningerne, navnlig netafgifter samt 

skatter og afgifter, med henblik på at 

komme frem til en fælles diagnose og 

efterfølgende anbefalinger om, hvordan 

disse omkostninger skal finansieres (af 

forbrugeren, skatteborgeren eller ved 

finansiel udligning); 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   191 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og 

afgifter, som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne; 

Or. en 
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Ændringsforslag   192 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler, at der træffes 

foranstaltninger for, at detailpriserne i 

højere grad skal kunne afspejle 
engrospriserne og således vende tendensen 

med en stigende andel af faste elementer i 

energiregningerne, navnlig netafgifter samt 

skatter og afgifter, som ofte er regressive 

elementer; anbefaler, at sådanne 

elementer anvendes progressivt eller 

eventuelt finansieret af alternative kilder; 

f) anbefaler kraftigt skridt hen imod en 

europæisk markedsøkonomi for 

elektricitet, med andre ord at detailpriser 

skal spejle engrospriser og dermed vende 

tendensen til en stigende andel af faste 

elementer i energiregninger, især 

netafgifter, skatter og afgifter, som ofte er 

regressive elementer; understreger, at for 

at detailpriserne kan spejle 

engrospriserne, skal prisudsving tillades 

uden markedsindgreb; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   193 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer;  

Or. en 

 

Ændringsforslag   194 

Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina 
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Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og 

afgifter, som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

skatter, afgifter og i nogle tilfælde 

netværksafgifter, som ofte er regressive 

elementer; anbefaler, at sådanne elementer 

anvendes progressivt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   195 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; understreger, at både 

faste afgifter og skatter og afgifter bør 

klart identificeres som sådanne på 

regningerne, hvilket giver kunden 

mulighed for at skelne dem let fra de 

variable, forbrugsrelaterede 

omkostninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag   196 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Soledad Cabezón Ruiz, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne samt den 

anvendte energimængde og således vende 

tendensen med en stigende andel af faste 

elementer i energiregningerne, navnlig 

netafgifter samt skatter og afgifter, som 

ofte er regressive elementer; anbefaler, at 

sådanne elementer anvendes progressivt 

eller eventuelt finansieret af alternative 

kilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   197 

Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra f 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

f) anbefaler, at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter samt skatter og afgifter, 

som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

f) anbefaler, at der træffes foranstaltninger 

for, at detailpriserne i højere grad skal 

kunne afspejle engrospriserne og således 

vende tendensen med en stigende andel af 

faste elementer i energiregningerne, 

navnlig netafgifter, støtte til vedvarende 

energi samt punktafgifter, skatter og 

afgifter, som ofte er regressive elementer; 

anbefaler, at sådanne elementer anvendes 

progressivt eller eventuelt finansieret af 

alternative kilder; 

Or. it 
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Ændringsforslag   198 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 fa) anbefaler, at der findes løsninger til at 

stimulere et øget antal leverandører på 

energimarkedet, hvilket vil fører til større 

konkurrence baseret på gratis, ikke-

diskriminerende adgang, hvor 

prisfastsættelsen bliver afgjort af 

konkurrencedygtig balance mellem udbud 

og efterspørgsel, som vil være til gavn for 

forbrugerne og især tvungne forbrugere; 

Or. ro 

Ændringsforslag   199 

Adam Gierek 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 – litra e a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 fa) understreger at fastsættelsen af 

energipriser skal tage hensyn til de 

faktiske omkostninger ved tab af 

overførsel fra der, hvor energien 

produceres, til det punkt, hvor den 

forbruges; 

Or. pl 

Ændringsforslag   200 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Marian-Jean 

Marinescu, Jerzy Buzek, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. opfordrer til oprettelse af nye 
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platforme, der skal tjene som uafhængige 

prissammenligningsværktøjer (PCT'er) 

for at skabe større klarhed for 

forbrugerne om fakturering; anbefaler, at 

sådanne uafhængige platforme bør give 

forbrugerne oplysninger om de forskellige 

skatter, afgifter og tillæg, der er indeholdt 

i energipriserne på en sammenlignelig 

måde for at give forbrugeren mulighed 

for nemt at søge mere egnede tilbud; 

foreslår, at denne rolle kunne antages af 

eksisterende organer såsom nationale 

energiagenturer, regulatorer mv. eller af 

specielt oprettede enheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   201 

Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen, 

Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, András Gyürk, Luděk Niedermayer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. mener, at det maksimale udbytte for 

forbrugerne vil blive opnået gennem 

optimering af energisystemet som helhed; 

anmoder derfor om, at der gennemføres 

grundige analyser i forbindelse med 

processen mod en ny udformning af 

energimarkedet for at sikre, at nye fordele 

til bestemte forbrugergrupper ikke 

medfører negative indvirkninger på 

energiforbrugerne i almindelighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   202 

Nadine Morano 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig og nem måde; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   203 

Ashley Fox 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde, samtidig med at aftalens betingelser 

overholdes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   204 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 
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leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

leverandør på en hurtig og nem måde uden 

opsigelsesgebyrer eller sanktioner; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   205 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør inden for en maksimal frist på 

tre uger, på en nem og omkostningsfri 

måde, med et minimum af administrative 

byrder og uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; understreger, at håndhævelsen 

af denne grundlæggende rettighed er 

afgørende for energimarkedets 

troværdighed i EU; som sådan skal 

myndighederne sikre, at leverandørerne 

lever op til dette ansvar gennem ordentlig 

markedsovervågning og klagebehandling 

og indførelse af retfærdige og 

forholdsmæssige sanktioner på ethvert 

væsentligt tilfælde af manglende 

overholdelse med særlig vægt på de 

former for manglende overholdelse, der er 

systematiske og/eller gentagne, og som 

påvirker et stort antal forbrugere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   206 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; nationale rammer for skift bør 

dog være i overensstemmelse med andre 

krav, såsom lovfæstede 

tilbagetrækningsfrister; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   207 

Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. beklager, at proceduren for at skifte 

leverandør stadig er kompleks og 

langtrukken til trods for den gældende 

lovgivning og insisterer på, at 

bestemmelserne om leverandørskift som 

fastlagt i den tredje energipakke bør 

gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne, 

og at national lovgivning skal sikre 

forbrugerne retten til at skifte leverandør 

på en hurtig, nem og gratis måde uden 

opsigelsesgebyrer eller sanktioner; 

Or. fr 

Ændringsforslag   208 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne muligheden for 

vælge en kontrakt med retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner parallelt med kontrakter, der 

binder forbrugerne i en rimelig periode; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   209 

Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner, medmindre andet er aftalt i en 

kontrakt mellem kunden og leverandøren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   210 

Theresa Griffin, Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen 

Van Brempt, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 



 

AM\1087603DA.doc 99/105 PE578.533v01-00 

 DA 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; 

7. insisterer på, at bestemmelserne om 

leverandørskift som fastlagt i den tredje 

energipakke bør gennemføres fuldt ud af 

medlemsstaterne, og at national lovgivning 

skal sikre forbrugerne retten til at skifte 

leverandør på en hurtig, nem og gratis 

måde uden opsigelsesgebyrer eller 

sanktioner; støtter ACER's henstillinger 

om skift med titlen "Bridge to 2025"; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   211 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne 

ordninger skal være uafhængige, 

pålidelige, omfattende og inklusive samt 

nå dem, der er mindre engageret; mener, 

at de lokale myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   212 

Marcus Pretzell 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne 

ordninger skal være uafhængige, 

pålidelige, omfattende og inklusive samt 

nå dem, der er mindre engageret; mener, 

at de lokale myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   213 

Pavel Telička 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne 

ordninger skal være uafhængige, 

pålidelige, omfattende og inklusive samt 

nå dem, der er mindre engageret; mener, 

at de lokale myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   214 

Paul Rübig 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. understreger, at kollektive 

leverandørordninger skal være 

uafhængige, pålidelige, omfattende og 

inklusive samt nå dem, der er mindre 

engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

Or. de 

 

Ændringsforslag   215 

Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 
oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. mener, at oplysninger om 

leverandørskift gennem 
oplysningskampagner kan fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne kampagner 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er i stand til at 

udføre denne opgave; 

Or. de 
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Ændringsforslag   216 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive; mener, at de 

lokale myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave; 

Or. nl 

Ændringsforslag   217 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner er én mulighed for 

at hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

gennemsigtige, omfattende og inklusive 

samt nå dem, der er mindre engageret; 

mener, at de lokale myndigheder, lovgivere 

og forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave; 



 

AM\1087603DA.doc 103/105 PE578.533v01-00 

 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag   218 

Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Carolina Punset, Fredrick 

Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   219 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 
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forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   220 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes, samtidig med at det 

garanteres, at forbrugere ikke afkræves 

uforholdsmæssige betalinger, når de 

framelder sig disse kollektive 

skifteordninger, af de organer eller 

organisationer, der sælger dem; 

Or. pt 

Ændringsforslag   221 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud; understreger, at sådanne ordninger 

skal være uafhængige, pålidelige, 

omfattende og inklusive samt nå dem, der 

er mindre engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

8. mener, at kollektive 

leverandørskifteordninger og 

oplysningskampagner bør fremmes for at 

hjælpe forbrugerne med at finde et bedre 

tilbud, defineret ved en kombination af de 

endelige priser og kvalitative forhold, der 

passer til deres behov og præferencer; 
understreger, at sådanne ordninger skal 

være uafhængige, pålidelige, omfattende 

og inklusive samt nå dem, der er mindre 

engageret; mener, at de lokale 

myndigheder, lovgivere og 

forbrugerorganisationer samt andre 

almennyttige organisationer er godt 

placeret til at udføre denne opgave, og at 

støtte fra EU-midler til sådanne aktiviteter 

bør overvejes; 

Or. en 

 


