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Ændringsforslag  324 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

José Blanco López 

for S&D-Gruppen 

Fredrick Federley 

for ALDE-Gruppen 

Seán Kelly 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Der bør derfor fastsættes et 

bindende EU-mål om, at vedvarende energi 

skal udgøre mindst 27 %. Medlemsstaterne 

bør fastlægge deres bidrag til opfyldelsen 

af dette mål som led i deres integrerede 

nationale energi- og klimaplaner i 

forbindelse med den forvaltningsproces, 

der er fastlagt i forordning [forvaltning]. 

(7) Der bør derfor fastsættes et 

bindende EU-mål om, at vedvarende energi 

skal udgøre mindst 35 %, der skal ledsages 

af nationale mål. Medlemsstaterne bør 

rent undtagelsesvis kunne afvige fra deres 

fastsatte målniveau med op til 10 % i 

behørigt begrundede, målelige og 

verificerbare tilfælde og på grundlag af 

objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier. 

Or. en 
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Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – litra aa 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

aa) "VE-egenforbruger": en aktiv 

kunde, jf. definitionen i direktiv [MDI-

direktivet], som forbruger og er i stand til 

at lagre og sælge vedvarende elektricitet, 

der produceres hos vedkommende, 

herunder i en ejendom med flere 

lejligheder, et kommercielt eller 

delt serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, forudsat at disse 

aktiviteter – for så vidt angår andre 

egenforbrugere af elektricitet fra 

vedvarende energikilder end 

husholdninger – ikke udgør deres primære 

forretnings- eller erhvervsmæssige 

virksomhed 

aa) "VE-egenforbruger": en aktiv 

kunde eller en gruppe af kunder, der 

handler sammen, jf. definitionen i direktiv 

[MDI-direktivet], som forbruger og er i 

stand til at lagre og sælge vedvarende 

elektricitet, der produceres hos 

vedkommende, herunder i en ejendom med 

flere lejligheder, et boligområde, et 

kommercielt, industrielt eller delt 

serviceanlæg, i det samme lukkede 

distributionssystem eller på adskilte steder 

via oprettelse og drift af systemer for 

virtuel deling.  For så vidt angår VE-

egenforbrugere, som ikke er 

husholdninger, må disse aktiviteter ikke 

udgør deres primære forretnings- eller 

erhvervsmæssige virksomhed 

Or. en 
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Ændringsforslag  326 

Claude Turmes 
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Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13. Hvis energileverandørerne 

markedsfører energi fra vedvarende 

energikilder eller højeffektiv 

kraftvarmeproduktion til kunderne med 

angivelse af miljømæssige eller andre 

fordele ved energi fra vedvarende kilder, 

eller fra højeffektiv kraftvarmeproduktion, 

skal medlemsstaterne kræve, at disse 

energileverandører anvende 

oprindelsesgarantier til at oplyse om denne 

mængde eller andel af energi fra 

vedvarende energikilder eller fra 

højeffektiv kraftvarmeproduktion. 

13. Hvis energileverandørerne 

markedsfører energi fra vedvarende 

energikilder eller højeffektiv 

kraftvarmeproduktion til kunderne med 

angivelse af miljømæssige eller andre 

fordele ved energi fra vedvarende 

kilder, eller fra højeffektiv 

kraftvarmeproduktion , skal 

medlemsstaterne kræve, at disse 

energileverandører anvende 

oprindelsesgarantier til at oplyse om denne 

mængde eller andel af energi fra 

vedvarende energikilder eller fra 

højeffektiv kraftvarmeproduktion .  

Medlemsstaterne indfører passende 

mekanismer, der kan sætte 

energiproducenterne i stand til at 

dokumentere, at elektriciteten er 

produceret på anlæg for vedvarende 

energi, der er nye og supplerende. 

Med henblik herpå skal medlemsstaterne 

klassificere oprindelsesgarantier for 

elektricitet fra vedvarende energikilder 

som "Guarantees of Origin Plus", hvis 

følgende betingelser er opfyldt: 

a) slutproduktionsdatoen ligger mindre 

end ti år efter det tidspunkt, hvor 

anlægget blev tilsluttet nettet; og 

b) anlægget har ikke været omfattet af en 

national støtteordning. 
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Ændringsforslag  327 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Dario Tamburrano 

 

Betænkning A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) har ret til at oprette og drive 

virtuelle delingssystemer for forbrug, 

oplagring og salg af elektricitet på 

separate anlæg; 

 (Hvis dette ændringsforslag vedtages, bør 

det placeres mellem ændringsforslag 180 

og 181) 

Or. en 

 

 


