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2015/2113(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger behovet for større 

gennemsigtighed i energirelaterede 

overenskomster, som kan opnås ved at 

styrke Kommissionens rolle i 

energirelaterede forhandlinger, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande, navnlig ved at gøre det til et 

krav, at Kommissionen deltager i alle 

forhandlinger som observatør for at styrke 

de enkelte medlemsstaters position over 

for en leverandør i et tredjeland, der er 

involveret i forhandlingerne, med henblik 

på at mindske risikoen for, at en af 

leverandørerne misbruger sin 

dominerende stilling; bemærker, at 

Kommissionen desuden bør udføre 

forhåndsvurderinger og efterfølgende 

vurderinger med fuld respekt for 

kommercielt følsomme oplysninger og 

opstille både en positiv- og en negativliste 

over aftaleklausuler, såsom 

eksportforbud, destinationsklausuler, 

"take or pay-klausuler" og 

olieindeksering af gasprisfastsættelse eller 

klausuler, der forbyder tredjeparter at 

gøre energiforsyninger betingede af 

tildeling af præferenceadgang til 

energitransportinfrastruktur i EU; 
påpeger, at medlemsstaterne i henhold til 

artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 

nr. 994/2010 i det øjeblik, de indgår nye 

mellemstatslige aftaler med tredjelande, 

21. understreger behovet for at opnå større 

gennemsigtighed i energirelaterede 

mellemstatslige overenskomster, der 

omfatter en eller flere medlemsstater og 

tredjelande; påpeger, at medlemsstaterne i 

henhold til artikel 13, stk. 6, litra a), i 

forordning (EU) nr. 994/2010 i det øjeblik, 

de indgår nye mellemstatslige aftaler med 

tredjelande, som har indvirkning på 

udviklingen af gasinfrastruktur og -

forsyninger, skal give meddelelse til 

Kommissionen, således at denne kan 

vurdere situationen vedrørende 

forsyningssikkerheden på EU-plan; 
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som har indvirkning på udviklingen af 

gasinfrastruktur og -forsyninger, skal give 

meddelelse til Kommissionen, således at 

denne kan vurdere situationen vedrørende 

forsyningssikkerheden på EU-plan; 

opfordrer Kommissionen til at inkludere 

strenge bestemmelser vedrørende 

forhåndsvurderinger af kommercielle 

gaskontrakter i revisionen af forordningen 

om gasforsyningssikkerhed; 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. understreger, at Kommissionen skal 

informeres om alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, i overensstemmelse med 

afgørelse 994/2012/EU om indførelse af en 

mekanisme for udveksling af oplysninger 

vedrørende mellemstatslige aftaler mellem 

medlemsstaterne og tredjelande på 

energiområdet, inden de underskrives, for 

at sikre, at de er i overensstemmelse med 

EU-lovgivningen, især med den tredje 

energipakke, og at de ikke er en trussel 

imod energiforsyningssikkerheden i EU; 

fremhæver, at sådanne drøftelser og 

høringer skal tjene som et redskab til at 

styrke EU-medlemsstaternes og 

virksomhedernes forhandlingsposition og 

samtidig tage fuldt hensyn til kommercielt 

følsomme oplysninger; mener at sådanne 

drøftelser og høringer på ingen måde må 

gribe ind i substansen og indholdet af 

aftaler, men tjene til at sikre, at disse 

opfylder alle relevante krav i EU-retten og 

er i de pågældende virksomheders og 

medlemsstaters interesse; opfordrer 

Kommissionen til at revidere afgørelse nr. 

994/2012/EU med henblik på at forstærke 

oplysningsmekanismen i 

overensstemmelse hermed og styrke 

Kommissionens rolle; 

22. understreger, at Kommissionen skal 

informeres om alle fremtidige 

mellemstatslige energiaftaler på 

energiområdet med parter, der ikke er 

medlem af EU, i overensstemmelse med 

afgørelse 994/2012/EU om indførelse af en 

mekanisme for udveksling af oplysninger 

vedrørende mellemstatslige aftaler mellem 

medlemsstaterne og tredjelande på 

energiområdet for at sikre, at de er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen, 

og at de ikke er en trussel imod 

energiforsyningssikkerheden i EU; 

fremhæver, at sådanne drøftelser og 

høringer fuldt ud skal tage hensyn til 

kommercielt følsomme oplysninger mener, 

at sådanne drøftelser og høringer på ingen 

måde må gribe ind i substansen og 

indholdet af aftaler; 
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2015/2113(INI) 
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Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. opfordrer Kommissionen til at udvikle 

konkrete foranstaltninger for at nedbringe 

afhængigheden, at føre tilsyn med 

energiimportens diversificeringsgrad og 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

25. tilskynder medlemsstaterne til at 

udvikle konkrete foranstaltninger for at 

nedbringe afhængigheden; opfordrer 

Kommissionen til at føre tilsyn med 

energiimportens diversificeringsgrad og 

offentliggøre regelmæssige 

fremskridtsrapporter i denne henseende; 

Or. en 
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Betænkning A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 
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Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. mener, at Unionen kan forøge sin 

energisikkerhed og nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at øge 

energieffektiviteten samt gøre bedst muligt 

brug af Europas energikilder i 

overensstemmelse med EU's mål for 

energisikkerhed, miljø og klima såvel som 
sundheds- og sikkerhedslovgivningen, 

samtidig med at der tages hensyn til 

medlemsstaternes særlige forhold for så 

vidt angår energimix, det undgås at 

pålægge unødige reguleringsmæssige 

byrder og proportionalitetsprincippet 

overholdes; understreger, at der af princip 

ikke bør diskrimineres imod noget 

brændstof eller nogen teknologi, der 

bidrager til energisikkerheden og 

klimamålene; 

28. mener, at Unionen kan forøge sin 

energisikkerhed og nedbringe sin 

afhængighed af særlige leverandører og 

brændstoffer ved at øge 

energieffektiviteten samt gøre bedst muligt 

brug af Europas energikilder i 

overensstemmelse med sundheds- og 

sikkerhedslovgivningen, samtidig med at 

der tages hensyn til medlemsstaternes 

særlige forhold for så vidt angår energimix, 

det undgås at pålægge unødige 

reguleringsmæssige byrder og 

proportionalitetsprincippet overholdes; 

understreger, at der af princip ikke bør 

diskrimineres imod noget brændstof eller 

nogen teknologi, der bidrager til 

energisikkerheden og klimamålene; mener 

i denne forbindelse, at Kommissionen bør 

undersøge eventuelle fejltilpasninger og 

gensidig udhuling mellem 

energisikkerhedsplaner og 

emissionshandelssystemet; 

Or. en 
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Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at tiltrække 

investeringer til centrale 

energiinfrastrukturprojekter, forskning og 

innovation inden for energieffektivitet, 

vedvarende energikilder og udvikling af 

Europas interne kapaciteter med henblik 

på at realisere klima- og energimålene for 

2030 på basis af en cost-benefit-tilgang, 

som er teknologineutral, og som prioriterer 

internalisering af eksterne omkostninger; 

29. opfordrer Kommissionen til at lette den 

effektive brug af eksisterende EU-

finansieringsordninger, herunder Den 

Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer, med henblik på at tiltrække 

investeringer til vigtig forskning og 

innovation inden for energieffektivitet, 

vedvarende energikilder og udvikling af 

Europas interne kapaciteter på basis af en 

cost-benefit-tilgang, som er 

teknologineutral, og som prioriterer 

internalisering af eksterne omkostninger; 

er af den opfattelse, at Kommissionen for 

at nå dette mål bør bibeholde de 

undtagelser, der er fastlagt i MiFID I, og 

opfordrer Kommissionen til at afstå fra at 

betegne energiselskaber som finansielle 

selskaber, som der er fastlagt i MiFID II; 

Or. en 
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Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. minder om, at energimarkeder adskiller 

sig fra finansielle markeder ved de 

underliggende fysiske aktiver, hvormed 

den systemiske risiko i energisektoren 

fjernes; finder det nødvendigt i denne 

henseende at gennemføre finansielle regler, 

der også omfatter energisektoren, på en 

sådan måde, at det ikke forvrider 

udviklingen af et velfungerende indre 

energimarked; 

48. minder om, at energimarkeder adskiller 

sig fra finansielle markeder ved de 

underliggende fysiske aktiver, hvormed 

den systemiske risiko i energisektoren 

fjernes; finder det nødvendigt i denne 

henseende at gennemføre finansielle regler, 

der også omfatter energisektoren, på en 

sådan måde, at det ikke forvrider 

udviklingen af et velfungerende indre 

energimarked; fremhæver de eksisterende 

budområder, der opfylder disse kriterier, 

og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til ikke at adskille dem; 

Or. en 
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Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. opfordrer Kommissionen til at tildele 

Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

tilstrækkelige ressourcer og understreger, 

at den bør gives tilladelse til at ansætte 

ekstra personale med henblik på at gøre 

den i stand til at foretage en fuldstændig 

og effektiv gennemførelse af 

overvågningen af energimarkederne for at 

sikre integritet og gennemsigtighed i 

energihandel og overholdelse af forordning 

om integritet og gennemsigtighed på 

engrosenergimarkederne (REMIT) som en 

forudsætning for, at EU's indre marked for 

energi kan fungere; bemærker, at ACER's 

beføjelser bør styrkes i forhold til det 

europæiske net af 

transmissionssystemoperatører for 

elektricitet (ENTSO-E), det europæiske 

net af transmissionssystemoperatører for 

gas (ENTSO-G) og andre organer med 

væsentlige EU-funktioner for at sikre, at 

det kan udføre sine opgaver som 

specificeret i den relevante EU-lovgivning, 

og mener, at agenturet bør samarbejde 

med sammenslutninger, der 

repræsenterer 

distributionssystemoperatører, 

forbrugerorganisationer og andre 

civilsamfundsgrupper; 

52. opfordrer Kommissionen til at tildele 

Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

nok ressourcer og understreger, at den bør 

have mulighed for at varetage sin opgave 

med hensyn til fuldstændig og effektiv 

gennemførelse af overvågningen af 

energimarkederne for at sikre integritet og 

gennemsigtighed i energihandel og 

overholdelse af forordning om integritet og 

gennemsigtighed på 

engrosenergimarkederne som en 

forudsætning for, at EU's indre marked for 

energi kan fungere; bemærker, at ACER's 

beføjelser bør revideres for at sikre, at dets 

opgaver som specificeret i den relevante 

EU-lovgivning ikke strider imod direkte 

fordele for producenter og forbrugere 

eller undergraver de grænseoverskridende 

energimarkeders funktion; mener 

desuden, at der, før der handles på en 

ACER-udtalelse, skal tages hensyn til den 

bredere sammenhæng og de vidt 

forgrenede virkninger en sådan aftale, i 

stedet for at man udelukkende analyserer 

et potentielt problem inden for ACER's 

snævre mandat; 
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Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. beklager, at ENTSO-E og ENTSO-G 

er for afhængige af budgettildelingen fra de 

nationale transmissionssystemoperatører, 

hvilket truer deres evne til at handle som 

europæiske aktører; 

54. bemærker, at ENTSO-E og ENTSO-G 

er for afhængige af budgettildelingen fra de 

nationale transmissionssystemoperatører; 

Or. en 
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Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. fremhæver, at det for at styrke vores 

energisolidaritet i nødsituationer og evnen 
til at modstå forsyningsafbrydelser er 

nødvendigt, at både gas og elektrisk energi 

til enhver tid kan eksporteres; bemærker i 

den forbindelse, at de nuværende systemer 

til grænseoverskridende transmission ofte 

hæmmes af de nationale 

transmissionsoperatørers beslutninger; 

opfordrer derfor ACER til at lægge mere 

vægt på dette spørgsmål i sin årlige 

markedsovervågningsrapport; 

56. fremhæver, at det for at styrke vores 

evne til at modstå forsyningsafbrydelser er 

nødvendigt, at både gas og elektrisk energi 

til enhver tid kan eksporteres; bemærker i 

den forbindelse, at de nuværende systemer 

til grænseoverskridende transmission ofte 

hæmmes af de nationale 

transmissionsoperatørers beslutninger; 

mener dog, at visse afgørelser, som ACER 

har truffet inden for sit mandat, hindrer 

vellykkede grænseoverskridende 

transmissioner og tværregionale 

markeder; mener derfor, at ACER bør 

holde sig de mere vidtrækkende 

virkninger af sine afgørelser for øje; 

Or. en 
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Punkt 60 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 60a. mener, at lande, der har nået dette 

mål, ikke på kunstig vis skal hindres i 

deres bestræbelser på at give et eksempel 

på bedste praksis, såsom det østrigsk-tyske 

budområde; 

Or. en 

 

 


