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Ændringsforslag  881 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne pålægger 

netoperatører og de nationale 

reguleringsmyndigheder at sikre 

langsigtet net- og systemplanlægning og 

tager passende skridt til at udvikle 

transmissions- og 

distributionsnetinfrastruktur, intelligente 

net, lagringsfaciliteter og 

elektricitetssystemet med henblik på at 

sikre, at systemet er parat til at udnytte 

den stigende produktion af elektricitet fra 

vedvarende energikilder, og en sikker drift 

af elektricitetssystemet, herunder 

sammenkobling mellem medlemsstaterne 

og mellem medlemsstaterne og 

tredjelande. Medlemsstaterne tager 

desuden passende skridt til at gøre 

godkendelsesprocedurerne for 

netinfrastruktur hurtigere og til at 

koordinere godkendelsen af 

netinfrastrukturer med administrations- 

og planlægningsprocedurerne. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre at systemet er parat til at udnytte den stigende mængde elektricitet fra 

vedvarende energikilder skal medlemsstaterne sikre, at der træffes foranstaltninger med 

henblik på sikre en langsigtet net- og systemplanlægning og en udvikling, der omfatter alle 

afgørende dele af energisystemet. 

 

Ændringsforslag  882 

Claude Turmes 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 a. Med forbehold af de krav, der er 

knyttet til opretholdelsen af nettets 

pålidelighed og sikkerhed, baseret på 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

kriterier fastlagt af de kompetente 

nationale myndigheder: 

 a) sikrer medlemsstaterne, at 

transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne inden for 

deres område garanterer transmission og 

distribution af elektricitet fra vedvarende 

energikilder 

 b) sørger medlemsstaterne desuden for, at 

der er enten prioriteret eller garanteret 

adgang til nettet for elektricitet fra 

vedvarende energikilder 

 c) sikrer medlemsstaterne, at 

transmissionssystemoperatørerne ved 

lastfordeling mellem elproduktionsanlæg 

giver forrang til anlæg, der bruger 

vedvarende energikilder, i det omfang den 

sikre drift af det nationale 

elforsyningssystem ikke er truet, og alle 

følgende betingelser er opfyldt: 

 i) andelen af variable vedvarende 

energikilder i det endelige 

elektricitetsforbrug i den pågældende 

medlemsstat udgør mindst 33 % 

 ii) den pågældende medlemsstat er på 

rette vej til at opfylde sit nationale mål for 

2030 

 iii) den pågældende medlemsstat har 

åbnet alle sine markeder fuldt ud, 

herunder alle accessoriske tjenesteydelser, 

for deltagelse af vedvarende energikilder 

og etableret en gennemskuelig metode i 

forbindelse med reglerne vedrørende 

begrænsning. 
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 Hvis den pågældende medlemsstat 

beslutter at fjerne lastfordelingsforrangen 

for anlæg for vedvarende energi, der skal 

installeres, på grundlag af disse kriterier, 

skal den vedtage net- og 

markedsrelaterede operationelle passende 

foranstaltninger, der afbøder de negative 

virkninger af ændringen for eksisterende 

VE-produktionsenheder. Den pågældende 

medlemsstat skal begrunde, at fjernelsen 

af lastfordelingsforrang ikke vil påvirke 

målet om at nedbringe de samlede 

drivhusgasemissioner i Unionen med 

mindst 40 % i forhold til 1990-niveauerne 

frem til 2030. 

 Lastfordelingsforrang skal under alle 

omstændigheder opretholdes for anlæg 

med en maksimal kapacitet på 1 MW og 

for anlæg, som drives af VE-fællesskaber. 

Or. en 

Begrundelse 

Den prioriterede adgang og lastfordelingsforrangen for vedvarende energikilder bør bevares 

i direktivet. 

 

Ændringsforslag  883 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 b. Medlemsstaterne pålægger 

transmissions- og 

distributionssystemoperatører at bære de 

samlede omkostninger ved tekniske 

tilpasninger, som f.eks. nettilslutninger og 

netforstærkninger samt forbedret netdrift, 

og offentliggøre regler for ikke-

diskriminerende gennemførelse af de 

netregler, der er nødvendige for at sikre 

integrationen af nye producenter, som 
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leverer elektricitet fra vedvarende 

energikilder, i elnettet, idet der rettes 

særlig opmærksomhed mod producenter i 

yderområder og i områder med en lav 

befolkningstæthed. Transmissions- og 

distributionssystemoperatører skal have 

mulighed for at anmode de nationale 

myndigheder om at få dækket 

omkostningerne. 

Or. en 

Begrundelse 

Eftersom producenter af konventionel energi historisk set ikke har bidraget til 

omkostningerne ved netudbygning og -styrkelse, ville det være urimeligt at pålægge 

vedvarende energikilder denne omkostning. 

 

Ændringsforslag  884 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 c. Medlemsstaterne pålægger 

transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne at sikre, 

at enhver ny producent af energi fra 

vedvarende energikilder, der ønsker at 

blive tilsluttet systemet, får adgang uden 

at skulle bære omkostningerne ved 

nettilslutning som omhandlet i stk. 4 og 

omfattende og nødvendige oplysninger, 

herunder: 

 a) en rimelig og nøjagtig tidsplan for 

modtagelse og behandling af ansøgningen 

om nettilslutning 

 b) en rimelig, vejledende tidsplan for 

enhver foreslået nettilslutning. 

 Medlemsstaterne kan tillade, at 

producenter af elektricitet fra vedvarende 

energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 
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et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 

licitation. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag genindsætter dele af artikel 16 i direktiv 2009/28/EF om adgang til og 

drift af nettene. 

 

Ændringsforslag  885 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 d. Medlemsstaterne sikrer, at 

opkrævningen af transmissions- og 

distributionstariffer ikke diskriminerer 

elektricitet fra vedvarende energikilder, 

herunder navnlig elektricitet fra 

vedvarende energikilder produceret i 

randområder såsom øregioner og i 

tyndtbefolkede regioner. Medlemsstaterne 

sikrer, at opkrævningen af transmissions- 

og distributionstariffer ikke diskriminerer 

gas fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag genindsætter dele af artikel 16 i direktiv 2009/28/EF om adgang til og 

drift af nettene. 

 

Ændringsforslag  886 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 e (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 e. Medlemsstaterne sikrer, at tariffer 

opkrævet af transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne for 

transmission og distribution af elektricitet 

fra anlæg, der bruger vedvarende 

energikilder, afspejler de 

omkostningsfordele, der kan opnås som 

følge af anlæggets tilslutning til nettet. 

Direkte brug af lavspændingsnettet kunne 

skabe sådanne omkostningsfordele. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag genindsætter dele af artikel 16 i direktiv 2009/28/EF om adgang til og 

drift af nettene. 

 

Ændringsforslag  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Med forbehold af de krav, der er 

knyttet til opretholdelsen af nettets 

pålidelighed og sikkerhed, baseret på 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

kriterier fastlagt af de kompetente 

nationale myndigheder: 

 a) sikrer medlemsstaterne, at 

transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne inden for 

deres område garanterer transmission og 

distribution af elektricitet fra vedvarende 

energikilder 

 b) sørger medlemsstaterne desuden for, at 

der er enten prioriteret eller garanteret 

adgang til nettet for elektricitet fra 

vedvarende energikilder 
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 c) sikrer medlemsstaterne, at 

transmissionssystemoperatørerne ved 

lastfordeling mellem elproduktionsanlæg 

giver forrang til anlæg, der bruger 

vedvarende energikilder, i det omfang den 

sikre drift af det nationale 

elforsyningssystem tillader det, og på 

grundlag af gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier. 

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 

passende net- og markedsrelaterede 

driftsforanstaltninger med henblik på at 

minimere begrænsninger af elektricitet 

fra vedvarende energikilder. Hvis der 

træffes betydelige foranstaltninger til at 

begrænse de vedvarende energikilder for 

at garantere det nationale 

elforsyningssystems sikkerhed og 

energiforsyningssikkerheden, sikrer 

medlemsstaterne, at de ansvarlige 

systemoperatører indberetter disse 

foranstaltninger for de kompetente 

tilsynsmyndigheder og angiver, hvilke 

udbedrende foranstaltninger de agter at 

træffe for at forebygge uhensigtsmæssige 

begrænsninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 
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Ændringsforslag  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne tager passende 

skridt til at udvikle transmissions- og 

distributionsnetinfrastruktur, intelligente 

net, lagringsfaciliteter og 

elforsyningssystemet med henblik på at 

muliggøre en sikker drift af 

elforsyningssystemet og bidrage til den 

fortsatte udbygning af elproduktionen fra 

vedvarende energikilder, herunder 

sammenkobling mellem medlemsstater 

samt mellem medlemsstater og 

tredjelande. 

 Medlemsstater, der ikke har nået det 

bindende minimumsmål for 

sammenkobling på 10 %, skal i deres 

integrerede nationale energi- og 

klimaplaner indføje en køreplan for 

opfyldelsen af målsætningen, idet de mest 

effektive investeringsprojekter tages i 

betragtning. Disse projekter skal betragtes 

som forudgående investeringsprojekter 

for det indre marked og skal være 

omfattet af de særlige bestemmelser i 

(artikel 7 i 

forvaltningsforordningen/artikel 3 i 

direktivet om fælles regler for det indre 

marked for elektricitet). Indtil der er 

foretaget de nødvendige investeringer for 

at få disse projekter iværksat, og hvis det 

maksimale teknisk og økonomisk 

overkommelige niveau for vedvarende 

energi er opfyldt, kan medlemsstaten 

anmode om en forlængelse af fristen for 

overholdelse af det nationale bidrag. 

 Medlemsstaterne tager desuden passende 

skridt til at gøre 

godkendelsesprocedurerne for 

netinfrastruktur hurtigere og til at 
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koordinere godkendelsen af 

netinfrastrukturer med administrations- 

og planlægningsprocedurerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne tager passende 

skridt til at udvikle transmissions- og 

distributionsnetinfrastruktur, intelligente 

net og lagringsfaciliteter med henblik på 

at muliggøre en sikker drift af elsystemet 

og bidrage til den fortsatte udbygning af 

elproduktionen fra vedvarende 

energikilder. 

 Medlemsstaterne sikrer, at transmissions- 

og distributionsoperatørerne inden for 

deres område garanterer transmission og 

distribution af elektricitet fra vedvarende 

energikilder med afkortning af bud eller 

intern specialregulering i mindst mulig 

omfang og sikrer fuld åbenhed om regler 

og praksis for afkortning af bud og intern 

specialregulering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  890 

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

Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne tager passende 

skridt til at udvikle transmissions- og 
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distributionsnetinfrastruktur, intelligente 

net, lagringsfaciliteter og 

elforsyningssystemet med henblik på at 

muliggøre en sikker drift af 

elforsyningssystemet og bidrage til den 

fortsatte udbygning af elproduktionen fra 

vedvarende energikilder, herunder 

sammenkobling mellem medlemsstater 

samt mellem medlemsstater og 

tredjelande. Medlemsstaterne tager 

desuden passende skridt til at gøre 

godkendelsesprocedurerne for 

netinfrastruktur hurtigere og til at 

koordinere godkendelsen af 

netinfrastrukturer med administrations- 

og planlægningsprocedurerne. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 a. Med forbehold af de krav, der er 

knyttet til opretholdelsen af nettets 

pålidelighed og sikkerhed, baseret på 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

kriterier fastlagt af de kompetente 

nationale myndigheder: 

 a) sikrer medlemsstaterne, at 

transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne inden for 

deres område garanterer transmission og 

distribution af elektricitet fra vedvarende 

energikilder 

 b) sørger medlemsstaterne desuden for, at 

der er enten prioriteret eller garanteret 

adgang til nettet for elektricitet fra 

vedvarende energikilder 
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 c) sikrer medlemsstaterne, at 

transmissionssystemoperatørerne ved 

lastfordeling mellem elproduktionsanlæg 

giver forrang til anlæg, der bruger 

vedvarende energikilder, i det omfang den 

sikre drift af det nationale 

elforsyningssystem tillader det, og på 

grundlag af gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier. 

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes 

passende net- og markedsrelaterede 

driftsforanstaltninger med henblik på at 

minimere begrænsninger af elektricitet 

fra vedvarende energikilder. Hvis der 

træffes betydelige foranstaltninger til at 

begrænse de vedvarende energikilder for 

at garantere det nationale 

elforsyningssystems sikkerhed og 

energiforsyningssikkerheden, sikrer 

medlemsstaterne, at de ansvarlige 

systemoperatører indberetter disse 

foranstaltninger for de kompetente 

tilsynsmyndigheder og angiver, hvilke 

udbedrende foranstaltninger de agter at 

træffe for at forebygge uhensigtsmæssige 

begrænsninger. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 b. Medlemsstaterne pålægger 

transmissions- og 

distributionssystemoperatører at 

udarbejde og offentliggøre deres 

standardregler for, hvem der skal bære og 

dele omkostningerne ved tekniske 

tilpasninger som f.eks. nettilslutninger og 
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netforstærkninger, forbedret netdrift og 

regler for ikke-diskriminerende 

gennemførelse af de netkrav, der er 

nødvendige for at integrere nye 

producenter, der leverer elektricitet fra 

vedvarende energikilder, i det 

sammenhængende elforsyningsnet. 

 Disse regler skal være baseret på 

objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier, hvor der især 

tages hensyn til alle omkostninger og 

fordele forbundet med disse producenters 

tilslutning til nettet og til de særlige 

forhold, der gælder for producenter, der 

befinder sig i randområder og i 

tyndtbefolkede regioner. Reglerne kan 

give mulighed for forskellige typer 

tilslutning. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 3, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 c. Medlemsstaterne kan i givet fald 

kræve, at transmissions- og 

distributionsnetoperatørerne helt eller 

delvis bærer de i stk. 3 omhandlede 

omkostninger. Medlemsstaterne 

genovervejer og træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at forbedre rammerne 

og reglerne for afholdelsen og fordelingen 

af omkostningerne som omhandlet i stk. 3 

senest den 30. juni 2011 og hvert andet år 

derefter for at sikre integrationen af nye 

producenter som omhandlet i stk. 3. 

Or. en 
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(Jf.. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 d. Medlemsstaterne pålægger 

transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne at 

forelægge enhver ny producent af energi 

fra vedvarende energikilder, der ønsker at 

blive tilsluttet systemet, omfattende og 

nødvendige oplysninger, herunder: 

 a) et udtømmende og detaljeret skøn over, 

hvad tilslutningen vil koste 

 b) en rimelig og nøjagtig tidsplan for 

modtagelse og behandling af ansøgningen 

om nettilslutning 

 c) en rimelig, vejledende tidsplan for 

enhver foreslået nettilslutning. 

 Medlemsstaterne kan tillade, at 

producenter af elektricitet fra vedvarende 

energikilder, som ønsker at blive tilsluttet 

et net, udbyder tilslutningsarbejdet i 

licitation. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 5, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 e (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 e. Fordelingen af omkostningerne 

som omhandlet i stk. 3 gennemføres ved 

hjælp af en ordning, der baseres på 

objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier, hvori der tages 

hensyn til de fordele, som såvel 

oprindeligt og senere tilknyttede 

producenter som transmissions- og 

distributionsnetoperatører har af 

tilslutningerne. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 6, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  896 

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

Cornelia Ernst 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 f (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 f. Medlemsstaterne sikrer, at 

opkrævningen af transmissions- og 

distributionstariffer ikke diskriminerer 

elektricitet fra vedvarende energikilder, 

herunder navnlig elektricitet fra 

vedvarende energikilder produceret i 

randområder såsom øregioner og i 

tyndtbefolkede regioner. Medlemsstaterne 

sikrer, at opkrævningen af transmissions- 

og distributionstariffer ikke diskriminerer 

gas fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 7, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  897 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. -1 g (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 g. Medlemsstaterne sikrer, at tariffer 

opkrævet af transmissions- og 

distributionssystemoperatørerne for 

transmission og distribution af elektricitet 

fra anlæg, der bruger vedvarende 

energikilder, afspejler de 

omkostningsfordele, der kan opnås som 

følge af anlæggets tilslutning til nettet. 

Direkte brug af lavspændingsnettet kunne 

skabe sådanne omkostningsfordele. 

Or. en 

(Jf. ordlyden af artikel 16, stk. 8, i direktiv 2009/28/EF) 

 

Ændringsforslag  898 

Massimiliano Salini 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne vurderer, når det 

er relevant, behovet for udvidelse af den 

bestående gasnetinfrastruktur for at lette 

inddragelsen af gas fra vedvarende 

energikilder. 

1. Medlemsstaterne vurderer, når det 

er relevant, behovet for udvidelse af den 

bestående gasinfrastruktur. 

 ENTSO for gas skal i den tiårige 

netudviklingsplan medtage udarbejdelsen 

af en prognose for biomethan og andre 

gasser fra vedvarende kilder, navnlig 

brint og bio-syngas, under hensyntagen til 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner, nationale 

støtteordninger og andre relevante 

nationale oplysninger. 

 Den tiårige netudviklingsplan skal også 

fastlægge nettets investeringsbehov i 
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forbindelse med udviklingen af 

biomethan. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er forbundet med andre ændringsforslag til dele, som blev ændret af 

Kommissionen i dens forslag. 

 

Ændringsforslag  899 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne vurderer, når det 

er relevant, behovet for udvidelse af den 

bestående gasnetinfrastruktur for at lette 

inddragelsen af gas fra vedvarende 

energikilder. 

1. Medlemsstaterne vurderer, når det 

er relevant, behovet for udvidelse af den 

bestående gasnetinfrastruktur for at lette 

inddragelsen af gas fra vedvarende 

energikilder. Transmissions- og 

distributionssystemoperatører skal være 

ansvarlige for at sikre en velfungerende 

gasnetinfrastruktur, herunder for dens 

vedligeholdelse og regelmæssige 

renholdelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne vurderer, når det 

er relevant, behovet for udvidelse af den 

bestående gasnetinfrastruktur for at lette 

inddragelsen af gas fra vedvarende 

1. Medlemsstaterne vurderer behovet 

for udvidelse af den bestående 

gasinfrastruktur for at lette inddragelsen 

af gas fra vedvarende energikilder. 
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energikilder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ENTSO for gas skal i den tiårige 

netudviklingsplan medtage en prognose 

for biomethan og andre gasser fra 

vedvarende kilder, navnlig brint og bio-

syngas, under hensyntagen til 

medlemsstaternes integrerede nationale 

energi- og klimaplaner, nationale 

støtteordninger og andre relevante 

nationale oplysninger. Den tiårige 

netudviklingsplan skal også fastlægge 

nettets investeringsbehov i forbindelse 

med udviklingen af biomethan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne pålægger, når det 

er relevant, transmissions- og 

distributionssystemoperatører på deres 

område at offentliggøre de tekniske 

forskrifter i overensstemmelse med 

artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/55/EF34, navnlig hvad angår 

nettilslutningsregler, der omfatter 

gaskvalitets-, gaslugts- og gastrykskrav. 

Medlemsstaterne pålægger endvidere 

2. Medlemsstaterne pålægger, når det 

er relevant, transmissions- og 

distributionssystemoperatører på deres 

område at offentliggøre de tekniske 

forskrifter i overensstemmelse med 

artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/55/EF34, navnlig hvad angår 

nettilslutningsregler, der omfatter 

gaskvalitets-, gaslugts- og gastrykskrav. 

Medlemsstaterne pålægger 
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transmissions- og 

distributionssystemoperatører at 

offentliggøre tilslutningstarifferne i 

forbindelse med tilslutning af vedvarende 

gaskilder baseret på gennemsigtige og 

ikke-diskriminerende kriterier. 

gasnetoperatører og kompetente 

myndigheder at fastlægge injektionsrater 

for brint på mindst 10 %. 

Medlemsstaterne pålægger endvidere 

transmissions- og 

distributionssystemoperatører at 

offentliggøre tilslutningstarifferne i 

forbindelse med tilslutning af vedvarende 

gaskilder baseret på gennemsigtige og 

ikke-diskriminerende kriterier. 

__________________ __________________ 

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles 

regler for det indre marked for naturgas 

(EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57). 

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles 

regler for det indre marked for naturgas 

(EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  903 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne pålægger 

ligeledes transmissions- og 

distributionssystemoperatører at bære de 

samlede omkostninger ved tekniske 

tilpasninger, som f.eks. nettilslutninger og 

netforstærkninger og forbedret netdrift, 

og offentliggøre regler for ikke-

diskriminerende gennemførelse af de 

netkrav, der er nødvendige for at sikre 

integrationen af nye producenter, der 

leverer gas fra vedvarende energikilder, i 

elnettet, idet der rettes særlig 

opmærksomhed mod producenter i 

yderområder og i områder med en lav 

befolkningstæthed. 

Or. en 
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Begrundelse 

For at sikre sammenhæng afspejler dette afsnit om gas afsnittet om elektricitet. 

 

Ændringsforslag  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 

der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i 

overensstemmelse med bilag I til 

forordning [forvaltning] om 
nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

3. Medlemsstaterne vurderer i deres 

nationale handlingsplaner for vedvarende 

energi nødvendigheden af at bygge ny 

infrastruktur for fjernvarme- og 

fjernkøling produceret af vedvarende 

energikilder for at nå de i artikel 3, stk. 1, 

omhandlede nationale mål for 2030. Med 

forbehold af deres vurdering af 
nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 1, tager 

medlemsstaterne, hvor det er relevant, 

skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  905 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 
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energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på 

bæredygtig biomasse, omgivende varme i 

store varmepumper, solenergi og 

geotermisk energi og overskudsvarme fra 

industrien og andre kilder. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilføjer bæredygtige energikilder, som ikke er blevet omtalt i den 

oprindelige tekst. 

 

Ændringsforslag  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 

der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -køling med henblik 

på at nå det EU-mål, der er omhandlet i 

dette direktivs artikel 3, stk. 1, tager 

medlemsstaterne, hvor det er relevant, 

skridt til at udvikle en 
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udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi og 

overskudsvarme eller -køling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 

der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi og 

overskudsvarme og -køling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 3. Som resultat af deres vurdering, der 
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der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi og 

overskudsvarme eller -køling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  909 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 

der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og omgivende energi og 

overskudsvarme eller -køling. 

Or. en 
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Begrundelse 

Små biomasseproduktioner bør ikke være udelukket fra denne artikel. "Omgivende energi" 

bør anvendes i stedet for geotermisk energi for i tilstrækkelig grad at afspejle ændringerne i 

definitionen i artikel 2. Det er af afgørende betydning at give plads til overskudsvarme eller -

køling via fjernvarmeinfrastrukturen. 

 

Ændringsforslag  910 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 

der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi og 

overskudsvarme eller -køling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  911 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Som resultat af deres vurdering , 

der er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 

3. Som resultat af deres vurdering, der 

er indeholdt i de integrerede nationale 

energi- og klimaplaner i overensstemmelse 
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med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra store anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi. 

med bilag I til forordning [forvaltning] om 

nødvendigheden af at opbygge ny 

infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling 

produceret af vedvarende energikilder med 

henblik på at nå det EU-mål, der er 

omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, 

tager medlemsstaterne, hvor det er 

relevant, skridt til at udvikle en 

fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til 

udvikling af produktion af opvarmning og 

køling fra anlæg baseret på biomasse, 

solenergi og geotermisk energi og 

overskudsvarme eller -køling. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ingen grund til at henvise til store biomasseanlæg i forbindelse med fjernvarme, da de 

kan være og rent faktisk ofte er små. Fjernvarmeinfrastruktur bør ligeledes kunne integrere 

overskudsvarme eller -køling for fuldt ud at udnytte dekarboniseringspotentialet. 

 

Ændringsforslag  912 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 20a 

 Lagring 

 1) Lagringssystemer, som kan bidrage til 

at integrere produktion af vedvarende 

energi i markedet, må ikke defineres som 

endelige forbrugere. Medlemsstaterne 

sikrer, at dobbeltgebyrer for lagret 

elektricitet til forsyningsnettet undgås. 

 2) Kommissionen overvåger forskellene i 

de netgebyrer, som gælder for 

lagringssystemer på tværs af 

medlemsstaterne, og træffer om 

nødvendigt passende foranstaltninger til 

at sikre lige konkurrencevilkår i alle 

medlemsstaterne. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  913 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 20a 

 Lagring 

 1. Lagringssystemer, som kan bidrage til 

at integrere produktion af vedvarende 

energi i markedet, må ikke defineres som 

endelige forbrugere. Medlemsstaterne 

sikrer, at dobbeltgebyrer for lagret 

elektricitet til forsyningsnettet undgås. 

 2. Kommissionen overvåger forskellene i 

de netgebyrer, som gælder for 

lagringssystemer på tværs af 

medlemsstaterne, og træffer om 

nødvendigt passende foranstaltninger til 

at sikre lige konkurrencevilkår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 20a 

 Medlemsstaterne skal tage hensyn til de 

særlige karakteristika ved energinettet fra 

små anlæg, VE-egenforbrugere og -

energifællesskaber med henblik på at lette 

deres adgang til nettet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  915 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at VE-

egenforbrugere, individuelt eller gennem 

aggregatorer: 

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har 

ret til at blive VE-egenforbrugere. 

Medlemsstaterne må ikke diskriminere på 

grundlag af, om en kunde er selvejer, lejer 

eller udlejer. 

 Medlemsstaterne må ikke hindre 

slutkunder i at blive VE-egenforbrugere 

ved bl.a. at indføre mængde- eller 

kapacitetslofter, der er kumulative eller 

gælder pr. anlæg, byrdefulde og 

uforholdsmæssige procedurer, afgifter, 

kontraktlige ordninger og tekniske 

forskrifter. 

 Medlemsstaterne sikrer, at VE-

egenforbrugere, individuelt eller gennem 

aggregatorer: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  916 

Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at VE-

egenforbrugere, individuelt eller gennem 

aggregatorer: 

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har 

ret til at blive VE-egenforbrugere. 

Medlemsstaterne må ikke diskriminere på 

grundlag af, om en kunde er selvejer, lejer 

eller udlejer. 

 Medlemsstaterne må ikke hindre 

slutkunder i at blive VE-egenforbrugere 
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ved bl.a. at indføre mængde- eller 

kapacitetslofter, der er kumulative eller 

gælder pr. anlæg, byrdefulde og 

uforholdsmæssige procedurer, afgifter, 

kontraktlige ordninger og tekniske 

forskrifter. 

 Medlemsstaterne sikrer, at VE-

egenforbrugere, der handler alene eller 

gennem aggregatorer: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  917 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at VE-

egenforbrugere, individuelt eller gennem 

aggregatorer: 

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har 

ret til at blive VE-egenforbrugere, såvel 

individuelt som kollektivt. 

Medlemsstaterne sikrer med henblik 

herpå, at VE-egenforbrugere, individuelt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  918 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 
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 har ret til at forbruge egenproduceret 

elektricitet fra vedvarende energikilder 

uden at være underlagt nogen form for 

afgift, gebyr eller beskatning. 

 Ellagringssystemer kombineret med 

anlæg, der producerer elektricitet til eget 

forbrug, må ikke pålægges nogen afgift. 

Direkte beskatning og dobbeltgebyrer for 

lagret elektricitet til forsyningsnettet bør 

undgås 

Or. en 

 

Ændringsforslag  919 

Werner Langen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede, forudsat at 

omkostningerne til refinansiering af 

energiforsyningssystemet fordeles ligeligt 

blandt alle endelige forbrugere, og at der 

ikke finder konkurrenceforvridning sted 

Or. de 

Begrundelse 

Med henblik på at undgå markedsforvridninger er en korrekt fordeling af nettariffer, skatter 

og afgifter, teknologiåbenhed og konkurrence for at opnå effektive og billige løsninger af 

afgørende betydning. I forbindelse med udarbejdelsen af lovgivning skal der rettes 

opmærksomhed mod at sikre ikke-diskriminerende ligebehandling af aktive forbrugere for at 

forhindre forvridninger af konkurrencen. Det skal altid undgås at stille for store krav. 
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Ændringsforslag  920 

Eugen Freund 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede, men de har dog et 

solidarisk ansvar, der skal bidrage til 

netstabilitet og en rimelig fordeling af 

omkostningerne til vedligeholdelse af 

nettet 

Or. de 

 

Ændringsforslag  921 

Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at forbruge 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder uden at være underlagt nogen 

form for afgift, gebyr eller beskatning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  922 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og uden at være underlagt 

eller drage fordel af gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

Or. en 

 

Ændringsforslag  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og uden at være underlagt 

eller drage fordel af gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

Or. en 

 

Ændringsforslag  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 
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elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og uden at være underlagt 

eller drage fordel af gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

Or. en 

Begrundelse 

VE-egenforbrugere bør være underlagt omkostningsrelaterede netgebyrer ligesom andre 

forbrugere. Disse egenforbrugere er fortsat afhængige af nettet, fordi deres generatorer kun 

producerer elektricitet, når solen skinner, eller vinden blæser. Følgelig skal faste 

omkostninger for strømforsyningssystemet betales af et mindre antal kunder, hvilket fører til 

flere byrder for dem, der betaler. En passende fordeling af gebyrer, skatter og afgifter er af 

afgørende betydning. 

 

Ændringsforslag  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge uden skadende afgifter, 

gebyrer eller skatter, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

Or. en 

 

Ændringsforslag  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 



 

PE607.899v02-00 34/153 AM\1130434DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via distributed 

ledger-teknologier eller elkøbsaftaler, 

deres overskydende produktion af 

vedvarende elektricitet uden at være 

underlagt diskriminerende eller 

uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer 

og gebyrer 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringen er nødvendig for at sikre overensstemmelse med formuleringen i artikel 15, stk. 1, 

litra a), i det omarbejdede direktiv om elektricitet og for at præcisere, at egenforbrugere ikke 

vil blive underlagt procedurer eller afgifter, der straffer dem eller afholder dem fra at udøve 

deres virksomhed. 

 

Ændringsforslag  927 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

aggregatorer eller elkøbsaftaler, deres 

overskydende produktion af vedvarende 

elektricitet uden at være underlagt 

diskriminerende eller uforholdsmæssigt 

byrdefulde procedurer og gebyrer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  928 

Paul Rübig 
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Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

a) har ret til at producere til eget 

forbrug, lagre og sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af vedvarende elektricitet uden 

at være underlagt uforholdsmæssige 

procedurer og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede 

Or. en 

Begrundelse 

VE-egenforbrugere bør også have ret til at lagre elektricitet fra vedvarende energikilder. 

 

Ændringsforslag  929 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a a) har ret til at installere og drive 

ellagringssystemer kombineret med 

anlæg, der producerer elektricitet fra 

vedvarende energikilder til eget forbrug, 

uden at være underlagt afgifter, herunder 

dobbeltgebyrer for lagret elektricitet til 

elforsyningsnettet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  930 

Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a a) ellagringssystemer kombineret 

med anlæg, der producerer elektricitet fra 

vedvarende energikilder til eget forbrug, 

må ikke pålægges nogen afgift. Direkte 

beskatning og dobbeltgebyrer for lagret 

elektricitet til forsyningsnettet bør undgås 

Or. en 

 

Ændringsforslag  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) har ret til at forbruge og lagre 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder uden at være underlagt 

nogen form for afgift, beskatning eller 

gebyr, herunder netgebyrer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) ikke er underlagt afgifter, gebyrer, 

takster eller skatter på elektricitet, som de 

tilfører nettet, eller andre økonomiske 

byrder, der diskriminerer 

elektricitetsproduktion 

Or. en 
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Ændringsforslag  933 

Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) har ret til at sælge, herunder via 

elkøbsaftaler, deres overskydende 

produktion af elektricitet fra vedvarende 

energikilder til mindst markedsprisen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  934 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) opretholder deres rettigheder som 

forbrugere 

b) opretholder deres rettigheder som 

forbrugere og varetager de rettigheder og 

pligter for producenter som defineret af 

medlemsstaterne 

Or. en 

Begrundelse 

Egenforbrugere bør forstås som en forbruger (bør have status som forbruger), der har ret til 

at levere overskud til nettet, og som har visse rettigheder og forpligtelser som producent. 

 

Ændringsforslag  935 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) opretholder deres rettigheder som b) opretholder deres rettigheder som 

forbrugere inden for 
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forbrugere energiforsyningskontraktens 

anvendelsesområde 

Or. en 

 

Ændringsforslag  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) opretholder deres rettigheder som 

forbrugere 

b) opretholder deres rettigheder som 

forbrugere og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  937 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) kan beslutte at blive medlem af et 

VE-fællesskab og deltage frivilligt i alle 

individuelle eller kollektive projekter om 

vedvarende energi, uanset om de ejer eller 

lejer ejendommen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet 

fra vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet 

fra vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-
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lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis. Såfremt disse 

juridiske personer er VE-fællesskaber 

eller offentlige organer, herunder 

kommuner eller enheder, der direkte eller 

indirekte kontrolleres af kommuner, skal 

den årlige grænse beregnes som summen 

af den individuelle grænse for alle 

husholdninger i kommunen og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis, dog finder reglerne 

for overvågning og tekniske krav 

vedrørende tilslutning til 

nettet/netværkene fortsat anvendelse og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer, uden at dette berører de 

procedurer for overvågning og 

godkendelse af forbindelserne for 

produktion til nettene, som 

distributionssystemoperatører har 

udarbejdet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 500 MWh på 

årsbasis og 

Or. en 

Begrundelse 

Tallet er blevet ændret for at udvide mulighederne for selvforsyningsteknologier ud over PV. 

 

Ændringsforslag  944 

Claude Turmes 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 10 MWh for 

husholdninger og 500 MWh for juridiske 

personer på årsbasis og 

c) ikke betragtes som 

energileverandører i henhold til EU-

lovgivningen eller den nationale 

lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra 

vedvarende energikilder, de leverer til 

nettet, ikke overstiger 500 MWh på 

årsbasis og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  945 

Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 
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encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Ændringsforslag  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi og den 

langsigtede værdi for nettet, miljøet og 

samfundet i overensstemmelse med cost-

benefit-analysen af distribuerede 

energiressourcer i henhold til artikel 59 i 

[omarbejdet direktiv 2009/72/EF som 

foreslået ved COM(2016) 864]. Dette må 

ikke hindre medlemsstaterne i at etablere 

eller videreføre innovative modeller for 

godtgørelse, som f.eks. nettomåling eller 

virtuel nettomåling. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag har til formål at afspejle de mange fordele, som egenproduktion kan 

give systemet (reduceret transmissionsledningstab, mindre slid på nettet, større 

modstandsdygtighed, større reaktionsevne og fleksibilitet osv.). Kommissionens forslag 

afspejler kun værdien af den elektricitet, der er leveret til nettet, og det risikerer også at 

begrænse energiborgernes ret til at modtage en rimelig pris for elektricitet gennem modeller 

såsom nettomåling, virtuel nettomåling eller en tilgang om "værdi af solenergi". Direktivet 

bør indeholde en bestemmelse, der anerkender medlemsstaternes ret til at indføre eller 

opretholde sådanne tilgange. 
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Ændringsforslag  947 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der som 

minimum afspejler elleverancens 

markedsværdi og den langsigtede værdi 

for nettet, miljøet og samfundet i 

overensstemmelse med cost-benefit-

analysen af distribuerede 

energiressourcer i henhold til artikel 59 i 

[omarbejdet direktiv 2009/72/EF som 

foreslået ved COM(2016) 864]. 

Medlemsstaterne kan fastsætte en højere 

tærskelværdi end den, der er fastsat i litra 

c). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

Medlemsstaterne kan fastsætte en højere 

tærskelværdi end den, der er fastsat i litra 

c), uden at dette berører de procedurer for 

kontrol og godkendelse af forbindelserne 

for produktion til nettet, som 

distributionssystemoperatører har 

udarbejdet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  949 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, som mindst 

svarer til markedsprisen. 

 Medlemsstaterne kan fastsætte en højere 

tærskelværdi end den, der er fastsat i litra 

c). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) modtager et vederlag for 

egenproduceret elektricitet fra vedvarende 

energikilder leveret til nettet, der afspejler 

elleverancens markedsværdi. 

d) for egenproduceret elektricitet fra 

vedvarende energikilder leveret til nettet 

bør kunne sælge den videre til mindst 

markedsprisen, og dette kan også ske via 

elkøbsaftaler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) opkræves de fulde omkostninger, 

de skaber ved at levere den 

egenproducerede elektricitet fra 

vedvarende energikilder til nettet, hvilket 

bl.a. omfatter netafgifter og 

politikomkostninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag skal sikre, at man undgår en kløft mellem forbrugere og hindrer 

urimelige byrder på traditionelle forbrugere. 

 

Ændringsforslag  952 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) bidrager til de generelle 

omkostninger til udbygningen af nettet på 

en rimelig og forholdsmæssig måde 

Or. en 

 

Ændringsforslag  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) gives lastfordelingsforrang af 

transmissions- og 

distributionssystemoperatører. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan fastsætte en højere 

tærskelværdi end den, der er fastsat i litra 

c). 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan fastsætte en højere 

tærskelværdi end den, der er fastsat i litra 

c). 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at egetforbrug 

ikke på en ubegrundet eller 

uforholdsmæssig måde begrænser 

betalingen af nettariffer og -afgifter i 
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elsystemet i forhold til dem, der ville have 

svaret til summen af individuelle 

forbrugere. Medlemsstaterne sikrer, at 

egetforbrug bidrager tilstrækkeligt til 

systemets omkostninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan på en 

ikkediskriminerende måde fremme 

forbruget af egenproduceret elektricitet 

ved helt eller delvis at undlade at 

underlægge dette forbrug skatter, afgifter 

eller gebyrer, samtidig med at der sikres 

en retfærdig fordeling af 

netvedligeholdelsesomkostningerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  958 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom eller beboelsesområde, og 

som er beliggende i samme kommercielle, 

industrielle eller delte serviceanlæg eller et 

lukket distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger, og kan drage 

fordel af de rettigheder, der er omhandlet 

i stk. 1, litra a)-d). I dette tilfælde gælder 
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egenforbruger. den tærskelværdi, der er fastsat i stk. 1, 

litra c), for hver berørt VE-egenforbruger. 

Medlemsstaterne kan fastsætte højere 

grænser for kollektivt egetforbrug, som 

f.eks. et distributionsnetsegment. Den 

egenproducerede elektricitet, der 

strømmer gennem kabler i fælles 

ejendomme og på fælles områder, 

betragtes som elektricitet til egetforbrug.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller i det samme lukkede 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. Alle forbrugere, der 

handler i fællesskab, vil omhyggeligt og 

individuelt blive målt med hensyn til deres 

energiforbrug, og den energi, de har solgt, 

med henblik på at sikre en rimelig 

fordeling af system- og netomkostninger 

og energisalgsindtægter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 
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Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. 

Or. en 

Begrundelse 

VE-egenforbrugere (eller producent-forbrugere) bør integreres på markedet for elektricitet. 

Alle former for forskelsbehandling (positiv eller negativ) bør undgås. Egenforbrugere bør 

have ret til at sælge elektricitet til markedet til en pris, der afspejler markedsværdien for 
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produceret elektricitet. De bør have balanceringsansvar (artikel 4 i 

elektricitetsforordningen), som de kan overdrage til deres leverandør eller aggregator, der er 

den part, som har balanceringsansvaret. "Energileverandør" er ikke defineret i pakken om 

ren energi, og den foreslåede terminologi er følgelig ikke konsekvent. 

 

Ændringsforslag  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom eller boligområde, eller som 

er beliggende i samme kommercielle, 

offentlige eller delte serviceanlæg eller et 

lukket distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  963 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

nærheden af bygningen, kan producere til 

eget forbrug, som om de var en enkelt VE-

egenforbruger. I dette tilfælde gælder den 

tærskelværdi, der er fastsat i stk. 1, litra c), 

for hver berørt VE-egenforbruger. 
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fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle eller delte 

serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

egenforbrugere, som bor i samme 

boligejendom, eller som er beliggende i 

samme kommercielle, industrielle eller 

delte serviceanlæg eller et lukket 

distributionssystem, i fællesskab kan 

producere til eget forbrug, som om de var 

en enkelt VE-egenforbruger. I dette 

tilfælde gælder den tærskelværdi, der er 

fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-

egenforbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne foretager en 

vurdering af de eksisterende hindringer 

og potentialet for udvikling af 

selvforsyning på deres territorium med 

henblik på at etablere en ramme for at 

fremme og lette udviklingen af 

selvforsyning med vedvarende energi. 

Denne ramme skal omfatte: 
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 a) specifikke foranstaltninger, herunder 

økonomiske incitamenter, der skal 

bidrage til, at lavindkomsthusstande, som 

risikerer energifattigdom, herunder lejere, 

deltager i selvforsyning 

 b) redskaber til at lette adgangen til 

finansiering 

 c) incitamenter til, at udviklere kan 

igangsætte projekter, som er placeret i 

socialt boligbyggeri 

 d) incitamenter til, at ejere af bygninger 

skaber muligheder for lejeres 

selvforsyning 

 e) fjernelse af alle lovgivningsmæssige 

hindringer for selvforsyning med 

vedvarende energi; 

 f) økonomiske og finansielle 

støtteforanstaltninger, der giver de 

offentlige myndigheder mulighed for at 

støtte selvforsyning, med særligt henblik 

på anvendelse af energi fra produktionen 

til eget forbrug til opladning af el-biler og 

med krav om ledsageforanstaltninger til 

formidling af information og resultater til 

borgerne. 

 Denne vurdering og ramme skal være en 

del af de nationale klima- og energiplaner 

i henhold til forordningen [om 

forvaltningen af energiunionen]. 

Or. es 

Begrundelse 

Det er særlig vigtigt, at offentlige forvaltninger får mulighed for at sætte et godt eksempel, og 

at dette eksempel formidles til offentligheden. 

 

Ændringsforslag  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a.   Medlemsstaterne foretager en 

vurdering af de eksisterende hindringer 

og potentialet for udvikling af egetforbrug 

på deres territorium med henblik på at 

etablere en ramme for at fremme og lette 

udviklingen af VE-egetforbrug. Denne 

ramme skal omfatte: 

 a) specifikke foranstaltninger, herunder 

økonomiske incitamenter, der skal 

tilskynde til, at lavindkomsthusstande, 

som risikerer energifattigdom, herunder 

dem, der er lejere, deltager i egetforbrug 

 b) redskaber til at lette adgangen til 

finansiering 

 c) incitamenter til, at udviklere kan 

igangsætte projekter, som er placeret i 

socialt boligbyggeri 

 d) incitamenter til, at ejere af bygninger 

skaber muligheder for lejeres egetforbrug 

 e) fjernelse af alle lovgivningsmæssige 

hindringer for VE-egetforbrug 

 f) en styrket bekæmpelse af urimelige 

salgsmetoder. 

 Denne vurdering og ramme skal være en 

del af de nationale klima- og energiplaner 

i henhold til forordningen [om 

forvaltningen af energiunionen]. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne foretager en 

vurdering af de eksisterende hindringer 

og potentialet for udvikling af egetforbrug 
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på deres territorium med henblik på at 

etablere en befordrende ramme for at 

fremme og lette udviklingen af VE-

egetforbrug for både elektricitet og 

opvarmning og køling. Denne ramme skal 

omfatte: 

 a) specifikke foranstaltninger, herunder 

økonomiske incitamenter, der skal 

tilskynde til, at lavindkomsthusstande, 

som risikerer energifattigdom, herunder 

dem, der er lejere, deltager i egetforbrug 

 b) redskaber til at lette adgangen til 

finansiering 

 c) incitamenter til, at udviklere kan 

igangsætte projekter, som er placeret i 

socialt boligbyggeri 

 d) incitamenter til, at ejere af bygninger 

skaber muligheder for lejeres egetforbrug 

 e) fjernelse af alle lovgivningsmæssige 

hindringer for VE-egetforbrug. 

 Denne vurdering og befordrende ramme 

skal være en del af de nationale klima- og 

energiplaner i henhold til forordningen 

[om forvaltningen af energiunionen]. 

Or. en 

Begrundelse 

Både vedvarende elektricitet og opvarmning og køling bør fremmes. Opvarmning og køling i 

vores bygninger og industrien tegner sig for halvdelen af energiforbruget i EU. 

 

Ændringsforslag  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. På grundlag af en vurdering af de 

eksisterende hindringer og potentialet 

skal medlemsstaterne træffe 

foranstaltninger, der skal tilskynde til, at 
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lejere og husstande, der oplever fattigdom, 

deltager i egetforbrug, herunder udvikle 

incitamenter til at lette adgangen til 

finansiering og incitamenter til at 

tilskynde udviklere til at igangsætte 

projekter, som er placeret i socialt 

boligbyggeri, og til at ejere af bygninger 

skaber muligheder for lejeres egetforbrug. 

Denne vurdering bør være en del af 

medlemsstaternes nationale klima- og 

energiplaner i henhold til forordningen 

[om forvaltning som foreslået i 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Begrundelse 

For at give alle medlemmer af samfundet mulighed for at deltage i energiomstillingen og få 

gavn af egetforbrug er der behov for særlige bestemmelser for at tilskynde husstande, der 

oplever energifattigdom, og husstande, der lejer deres boliger, til at deltage i egetforbrug. 

 

Ændringsforslag  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne skal sikre, at 

traditionelle kunder ikke straffes som 

følge af fjernelsen af hindringer for 

egenforbrugeres/prosumenters deltagelse, 

og at lokale energifællesskaber ikke bør 

skabe yderligere omkostninger for 

slutbrugere, der beslutter sig for 

udelukkende at være forbrugere. 

Or. en 

Begrundelse 

Urimelige byrder for resten af kunderne bør undgås. 
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Ændringsforslag  970 

Eva Kaili 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

3. Medlemsstaterne skal give 

mulighed for, at VE-egenforbrugeres 
anlæg kan ejes eller forvaltes af 

tredjeparter med hensyn til installation, 

drift, herunder måling, og vedligeholdelse 

og giver disse anlæg de rettigheder, der er 

beskrevet i stk. 1, litra a)-d). 

Egenforbrugere skal have mulighed for at 

indgå en aftale med en anden leverandør 

for at dække den resterende efterspørgsel 

efter elektricitet. Når egenforbrugere 

ophører med at bruge lokalerne, og de nye 

beboere i lokalerne ikke ønsker at 

anvende den energi, der produceres af et 

anlæg for vedvarende energi, skal 

medlemsstaternes lovgivning sikre, at det 

pågældende anlæg og de dermed 

forbundne eventuelle incitamenter kan 

overføres til andre kunder.  

Or. en 

Begrundelse 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 
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Ændringsforslag  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. Den egenproducerede 

elektricitet, der strømmer gennem kabler i 

fælles ejendomme og på fælles områder, 

betragtes som elektricitet til egetforbrug. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse, forudsat at den 

økonomiske risiko forbundet med driften 

af anlægget fortsat ligger hos VE-

egenforbrugeren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  973 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

med egenforbrugerens samtykke ejes eller 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VE-egenforbrugerens anlæg kan 

forvaltes af en tredjepart med hensyn til 

installation og drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

3. VE-egenforbrugeren kan beslutte 

at overlade forvaltningen af sit anlæg til 

en tredjepart med hensyn til installation og 

drift, herunder måling, samt 

vedligeholdelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Artiklen bør sikre, at VE-egenforbrugere har ret til at beslutte at overlade forvaltningen af 

deres anlæg til en tredjepart. I modsat fald kan artiklen fortolkes således, at leverandører får 

mulighed for at kunne begrænse tredjeparters installations-, drifts- og 

vedligeholdelsesaktiviteter, såfremt de ikke selv udfører dem. 

 

Ændringsforslag  975 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Medlemsstaterne foretager en 

vurdering af de eksisterende hindringer 
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og potentialet for udvikling af egetforbrug 

på deres territorium med henblik på at 

etablere en befordrende ramme for at 

fremme og lette udviklingen af VE-

egetforbrug. 

 Denne ramme skal omfatte: 

 a) specifikke foranstaltninger, herunder 

økonomiske incitamenter, der skal 

tilskynde til, at lavindkomsthusstande, 

som risikerer energifattigdom, herunder 

dem, der er lejere, deltager i egetforbrug 

 b) redskaber til at lette adgangen til 

finansiering og incitamenter til, at 

udviklere kan igangsætte projekter, som 

er placeret i socialt boligbyggeri 

 d) incitamenter til, at ejere af bygninger 

skaber muligheder for lejeres egetforbrug 

 e) fjernelse af alle lovgivningsmæssige 

hindringer for VE-egetforbrug. 

 Denne vurdering og befordrende ramme 

skal være en del af de nationale klima- og 

energiplaner i henhold til forordningen 

[om forvaltningen af energiunionen]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Medlemsstaterne fastsætter et 

nationalt bestemt bindende mål for 

andelen af vedvarende energi, der 

produceres af egenforbrugere, og dette 

mål skal opfyldes senest i 2030. Før der 

kan fastsættes et sådant mål, skal 

medlemsstaterne foretage en offentlig 

høring med deltagelse af bl.a. byer, 

forbrugerorganisationer og 

civilsamfundet. Dette mål bør være en del 
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af medlemsstaternes nationale klima- og 

energiplaner i henhold til forordningen 

[om forvaltning som foreslået i 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Begrundelse 

VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber er ikke kun de vigtigste drivkræfter til hurtigt at 

bevæge sig i retning af et bæredygtigt samfund, der fuldt ud er baseret på vedvarende energi, 

men de giver også store samfundsmæssige og økonomiske fordele på lokalt plan. Definitionen 

af specifikke mål på grundlag af det nationale potentiale vil hjælpe medlemsstaterne med at 

opfylde det overordnede mål for vedvarende energi, skabe øget velfærd og trivsel på lokalt 

plan og således også på nationalt plan og i sidste ende skabe bred enighed om 

foranstaltninger, der tager sigte på at håndtere klimaændringer. 

 

Ændringsforslag  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Medlemsstaterne sikrer, at VE-

fællesskaber ikke på en ubegrundet og 

uforholdsmæssig måde begrænser 

betalingen af nettariffer og -afgifter i 

elsystemet i forhold til dem, der ville have 

svaret til summen af individuelle 

forbrugere. Medlemsstaterne sikrer, at 

VE-fællesskaber bidrager tilstrækkeligt til 

systemets omkostninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Medlemsstaterne må ikke hindre 

slutkunder i at blive VE-egenforbrugere 

ved bl.a. at indføre mængde- eller 

kapacitetslofter, der er kumulative eller 

gælder pr. anlæg, byrdefulde og 

uforholdsmæssige procedurer, afgifter, 

kontraktlige ordninger og tekniske 

forskrifter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  979 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

fællesskaber har ret til at producere, 

forbruge, lagre og sælge vedvarende 

energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være 

underlagt uforholdsmæssige procedurer 

og gebyrer, der ikke er 

omkostningsrelaterede. 

Medlemsstaterne sikrer, at alle lokale og 

regionale myndigheder og endelige 

kunder, forudsat at der for så vidt angår 

erhvervskunder er tale om en lille eller 

mellemstor virksomhed, og at deres 

deltagelse ikke er deres primære 

forretnings- eller erhvervsmæssige 

virksomhed, har ret til at deltage i et VE-

fællesskab. Medlemsstaterne skal sikre, at 

VE-fællesskaber har ret til at producere, 

forbruge, lagre og sælge vedvarende 

energi, bl.a. via elkøbsaftaler, og levere til 

medlemmer af fællesskabet og på 

organiserede markeder, enten individuelt 

eller gennem en tredjepartsformidler, 

uden at være underlagt diskriminerende 

eller uforholdsmæssigt byrdefulde 

procedurer og afgifter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  980 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

fællesskaber har ret til at producere, 

forbruge, lagre og sælge vedvarende 

energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være 

underlagt uforholdsmæssige procedurer og 

gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede. 

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

fællesskaber har ret til at producere, 

forbruge, lagre og sælge vedvarende 

energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være 

underlagt uforholdsmæssige procedurer og 

gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede. 

Detaljerede regler for VE-fællesskaber 

skal fastlægges, idet der tages hensyn til, 

at disse fællesskaber ikke i urimelig grad 

privilegeres i forhold til 

energileverandører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  981 

Werner Langen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

fællesskaber har ret til at producere, 

forbruge, lagre og sælge vedvarende 

energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være 

underlagt uforholdsmæssige procedurer og 

gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede. 

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-

fællesskaber har ret til at producere, 

forbruge, lagre og sælge vedvarende 

energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være 

underlagt uforholdsmæssige procedurer og 

gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede, 

på betingelse af at forbrugernes 

rettigheder ikke bliver udvandet, og en 

direkte eller indirekte forskelsbehandling 

af andre konkurrenter undgås. 

Or. de 

Begrundelse 

Gennem oprettelsen af en særlig ordning for VE-fællesskaber er der risiko for, at andre 
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markedsdeltagere bliver forskelsbehandlet, forbrugerrettigheder forringes, og nye uklarheder 

dukker op. Som udgangspunkt bør man undgå at tildele privilegier gennem undtagelser. 

 

Ændringsforslag  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at VE-

fællesskaber ikke på en ubegrundet og 

uforholdsmæssig måde begrænser 

betalingen af nettariffer og -afgifter i 

elsystemet i forhold til dem, der ville have 

svaret til summen af individuelle 

forbrugere. Medlemsstaterne sikrer, at 

VE-fællesskaber bidrager tilstrækkeligt til 

systemets omkostninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab et lokalt energifællesskab, der 

er defineret i [omarbejdet direktiv 

2009/72/EF som foreslået i COM(2016) 

864], og som er en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder, og 

dette samarbejde kan finde sted på tværs 

af medlemsstaternes grænser. Med 

henblik på at blive betragtet som et VE-

fællesskab skal mindst 51 % af posterne i 

enhedens bestyrelse eller ledelsesorganer 
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forbeholdes lokale medlemmer, dvs. 

repræsentanter for de lokale offentlige og 

private socioøkonomiske interesser eller 

lokale borgere, der har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger. De skal desuden opfylde 
mindst fire af følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab et lokalt energifællesskab, der 

er defineret i [omarbejdet direktiv 

2009/72/EF som foreslået i COM(2016) 

864], og som er en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder. 

Med henblik på at blive betragtet som et 

VE-fællesskab skal mindst 51 % af 

posterne i enhedens bestyrelse eller 

ledelsesorganer forbeholdes lokale 

medlemmer, dvs. repræsentanter for de 

lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere, der har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger. De skal desuden opfylde 
mindst fire af følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  985 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab et lokalt energifællesskab, der 

er defineret i [omarbejdet direktiv 

2009/72/EF som foreslået i COM(2016) 

864], og som er en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder. 

Med henblik på at blive betragtet som et 

VE-fællesskab skal mindst 51 % af 

posterne i enhedens bestyrelse eller 

ledelsesorganer forbeholdes lokale 

medlemmer, dvs. repræsentanter for de 

lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere, der har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger. 

 De skal desuden opfylde mindst fire af 

følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en sammenslutning, en 

andelsforening, et partnerskab, en 

nonprofitorganisation eller anden retlig 

enhed, der reelt kontrolleres af lokale 

partshavere eller medlemmer, som 

samarbejder om produktion, distribution, 

lagring og levering af energi fra 

vedvarende kilder og opfylder mindst fire 
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af følgende kriterier: 

Or. en 

Begrundelse 

VE-fællesskaber bør defineres så bredt som muligt for at give dem et fleksibelt redskab til 

udvikling af vedvarende energikilder. 

 

Ændringsforslag  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en lokalt baseret SMV eller en 

lokalt baseret nonprofitorganisation, hvis 

partshavere eller medlemmer samarbejder 

om produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder, 

der i stor udstrækning repræsenterer 

lokale interesser og opfylder mindst fire af 

følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV, en offentlig enhed 

eller en offentlig virksomhed eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 
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opfylder mindst fire af følgende kriterier: levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  989 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder. 

Or. en 

Begrundelse 

Valget om at fremme VE-fællesskaber bør overlades til medlemsstaterne. Der er ingen 

objektiv begrundelse for at foreslå en definition på EU-plan. Artiklen er endvidere vanskelig 

at gennemføre og efterprøve i praksis. Hvem vil være i stand til at kontrollere, at fire af de 

fem ovennævnte kriterier rent faktisk er opfyldt? Hvad sker der, når opfyldelsen af kriterierne 

ændrer sig over tid, dvs. hvad er konsekvenserne for VE-fællesskaberne? 

 

Ændringsforslag  990 

Massimiliano Salini 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 
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levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder alle følgende kriterier: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  991 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder mindst fire af følgende kriterier: 

I dette direktiv forstås ved et VE-

fællesskab en SMV eller en 

nonprofitorganisation, hvis partshavere 

eller medlemmer samarbejder om 

produktion, distribution, lagring og 

levering af energi fra vedvarende kilder og 

opfylder alle følgende kriterier: 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre ensartethed og konsekvens med henblik på at sikre lige vilkår i hele EU. 

 

Ændringsforslag  992 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktionærerne eller medlemmerne 

er fysiske personer, lokale myndigheder 

og herunder kommuner samt SMV'er, der 

beskæftiger sig med vedvarende energi 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktionærerne eller medlemmerne er 

fysiske personer, lokale myndigheder og 

herunder kommuner samt SMV'er, der 

beskæftiger sig med vedvarende energi 

a) aktionærerne eller medlemmerne, 

hvoraf der skal være flere, er fysiske 

personer, lokale myndigheder og herunder 

kommuner samt SMV'er, der beskæftiger 

sig med vedvarende energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  994 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktionærerne eller medlemmerne er 

fysiske personer, lokale myndigheder og 

herunder kommuner samt SMV'er, der 

beskæftiger sig med vedvarende energi 

a) aktionærerne eller medlemmerne, 

hvoraf der skal være flere, er fysiske 

personer, lokale myndigheder og herunder 

kommuner samt SMV'er, der beskæftiger 

sig med vedvarende energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktionærerne eller medlemmerne er 

fysiske personer, lokale myndigheder og 

herunder kommuner samt SMV'er, der 

beskæftiger sig med vedvarende energi 

a) aktionærerne eller medlemmerne, 

hvoraf der skal være flere, er fysiske 

personer, lokale myndigheder og herunder 

kommuner samt SMV'er, der beskæftiger 
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sig med vedvarende energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) aktionærerne eller medlemmerne er 

fysiske personer, lokale myndigheder og 

herunder kommuner samt SMV'er, der 

beskæftiger sig med vedvarende energi 

a) aktionærerne eller medlemmerne er 

fysiske personer, lokale myndigheder og 

herunder kommuner, SMV'er eller en 

anden retlig enhed, der beskæftiger sig 

med vedvarende energi 

Or. en 

Begrundelse 

VE-fællesskaber bør defineres så bredt som muligt for at give dem et fleksibelt redskab til 

udvikling af vedvarende energikilder. 

 

Ændringsforslag  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a a) fællesskabets fremherskende 

formål som fastsat i dets 

stiftelsesvedtægter er at give det lokale 

samfund miljømæssige, sociale eller 

økonomiske fordele frem for at skabe 

profit for dets medlemmer 

Or. en 
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Ændringsforslag  998 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden 

er fysiske personer 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden er 

fysiske personer 

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden er 

fysiske personer eller kommuner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden er 

fysiske personer 

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden er 

fysiske personer eller offentlige organer 

Or. en 
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Ændringsforslag  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden er 

fysiske personer 

b) mindst 10 % af aktionærerne eller 

medlemmerne med stemmeret i enheden er 

fysiske personer 

Or. en 

Begrundelse 

VE-fællesskaber bør defineres så bredt som muligt for at give dem et fleksibelt redskab til 

udvikling af vedvarende energikilder. Fysiske personer vil ikke altid vil være de centrale 

partnere. 

 

Ændringsforslag  1002 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) mindst 51 % af aktierne eller 

deltagerrettighederne i enheden ejes af 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter 

for de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere som har en direkte interesse i 

fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) mindst 51 % af aktierne eller 

deltagerrettighederne i enheden ejes af 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere som har en direkte interesse i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

c) mindst 51 % af aktierne eller 

deltagerrettighederne i enheden ejes af 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

de lokale myndigheder, lokale offentlige 

og private socioøkonomiske interesser eller 

lokale borgere som har en direkte interesse 

i fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) mindst 51 % af aktierne eller 

deltagerrettighederne i enheden ejes af 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere som har en direkte interesse i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

c) mindst 51 % af aktierne eller 

deltagerrettighederne i enheden ejes af 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere osv., som har en direkte interesse i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

Or. en 

Begrundelse 

VE-fællesskaber bør defineres så bredt som muligt for at give dem et fleksibelt redskab til 

udvikling af vedvarende energikilder. 

 

Ændringsforslag  1005 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) mindst 51 % af posterne i 

enhedens bestyrelse eller ledelsesorganer 

forbeholdes lokale medlemmer, dvs. 

repræsentanter for de lokale offentlige og 

private socioøkonomiske interesser eller 

lokale borgere, som har en direkte 

interesse i fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1006 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) mindst 51 % af posterne i 

enhedens bestyrelse eller ledelsesorganer 

forbeholdes lokale medlemmer, dvs. 

repræsentanter for de lokale offentlige og 

private socioøkonomiske interesser eller 

lokale borgere, som har en direkte 

interesse i fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) mindst 51 % af posterne i enhedens 

bestyrelse eller ledelsesorganer forbeholdes 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

d) mindst 51 % af posterne i enhedens 

bestyrelse eller ledelsesorganer forbeholdes 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 
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de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

de lokale myndigheder, lokale offentlige 

og private socioøkonomiske interesser eller 

lokale borgere, som har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) mindst 51 % af posterne i enhedens 

bestyrelse eller ledelsesorganer forbeholdes 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

d) mindst 51 % af posterne i enhedens 

bestyrelse eller ledelsesorganer forbeholdes 

lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for 

de lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser, lokale borgere 

osv., som har direkte interesser i 

fællesskabets aktiviteter og dets virkninger 

Or. en 

Begrundelse 

VE-fællesskaber bør defineres så bredt som muligt for at give dem et fleksibelt redskab til 

udvikling af vedvarende energikilder. 

 

Ændringsforslag  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 d a) deltagelse er åben for alle 

potentielt interesserede lokale aktionærer, 

dvs. repræsentanter for de lokale 

offentlige og private socioøkonomiske 

interesser eller lokale borgere, som har en 

direkte interesse i fællesskabets aktiviteter 
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og dets virkninger, og som kan komme i 

betragtning i henhold til kriterierne i litra 

a) 

Or. en 

Begrundelse 

retrewtws 

 

Ændringsforslag  1010 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 18 MW vedvarende kapacitet til 

elektricitet, opvarmning og køling og 

transport som et årligt gennemsnit i de 

foregående 5 år. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 18 MW vedvarende kapacitet til 

elektricitet, opvarmning og køling og 

transport som et årligt gennemsnit i de 

foregående 5 år. 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 20 MWe eller 50 MWth 

vedvarende kapacitet til elektricitet, 

opvarmning og køling og transport som et 

årligt gennemsnit i de foregående 5 år. 

Or. en 
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Begrundelse 

VE-fællesskaber bør defineres så bredt som muligt for at give dem et fleksibelt redskab til 

udvikling af vedvarende energikilder. VE-fællesskaber, der er afhængige af beliggenhed og 

eksterne forhold, kan have forskellige energibehov. Det er især vigtigt ligeledes at tage højde 

for spørgsmål vedrørende varmevirkningsgrad. 

 

Ændringsforslag  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 18 MW vedvarende kapacitet til 

elektricitet, opvarmning og køling og 

transport som et årligt gennemsnit i de 

foregående 5 år. 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 40 MW vedvarende kapacitet til 

elektricitet, opvarmning og køling og 

transport som et årligt gennemsnit i de 

foregående 5 år. 

Or. en 

Begrundelse 

Begrænsningen på 18 MW for den kapacitet, som fællesskabet i gennemsnit har installeret i 

løbet af de sidste fem år, risikerer at begrænse sådanne "fællesskabers" potentiale, navnlig da 

vi henviser samlet til kapaciteten for elektricitet, opvarmning og køling og transport. 

Energifællesskaber i EU ejer allerede kapacitet for vedvarende energi på over 18 MW. 

 

Ændringsforslag  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 18 MW vedvarende kapacitet til 

elektricitet, opvarmning og køling og 

transport som et årligt gennemsnit i de 

foregående 5 år. 

e) fællesskabet har ikke installeret 

mere end 5 MW vedvarende kapacitet til 

elektricitet, opvarmning og køling og 

transport som et årligt gennemsnit i de 

foregående 5 år. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  1014 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 e a) deltagelse er frivillig og åben for 

alle potentielt interesserede lokale 

aktionærer, dvs. repræsentanter for de 

lokale offentlige og private 

socioøkonomiske interesser eller lokale 

borgere, som har en direkte interesse i 

fællesskabets aktiviteter og dets 

virkninger, og som kan komme i 

betragtning i henhold til kriterierne i litra 

a) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 e a) deltagelse er åben for alle 

potentielt interesserede lokale aktionærer, 

dvs. repræsentanter for de lokale 

offentlige og private socioøkonomiske 

interesser eller lokale borgere, som har en 

direkte interesse i fællesskabets aktiviteter 

og dets virkninger, og som kan komme i 

betragtning i henhold til kriterierne i litra 

a) 

Or. en 
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Ændringsforslag  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen og ændringen af 

støtteordninger tage hensyn til de særlige 

forhold, der gør sig gældende for VE-

fællesskaber. Medlemsstaterne skal 

udforme og ændre støtteordninger for at 

fremme, men ikke diskriminere VE-

fællesskaber. Medlemsstaterne bør 

tilskynde VE-fællesskaberne til at 

samarbejde på tværs af grænserne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1017 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber, og samtidig 

sikre lige vilkår for alle producenter af 

elektricitet fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 



 

AM\1130434DA.docx 81/153 PE607.899v02-00 

 DA 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber, og samtidig 

sikre lige vilkår for alle producenter af 

elektricitet fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber, og samtidig 

sikre lige vilkår for alle producenter af 

elektricitet fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

Begrundelse 

Støtteordninger bør sikre lige vilkår mellem markedsaktørerne uafhængigt af deres størrelse, 

ejerskabsstruktur eller retlige form. Der bør findes andre muligheder for at reducere risikoen 

for VE-fællesskaber, f.eks. gennem en særlig form for forsikring. 

 

Ændringsforslag  1020 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber, og samtidig 

sikre lige vilkår for alle producenter af 

elektricitet fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

Begrundelse 

Støtteordninger bør sikre lige vilkår mellem markedsaktørerne uafhængigt af deres størrelse, 

ejerskabsstruktur eller retlige form. Der bør findes andre muligheder for at reducere risikoen 

for VE-fællesskaber, f.eks. gennem en særlig form for forsikring. 

 

Ændringsforslag  1021 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber, og samtidig 

sikre lige vilkår for alle producenter af 

elektricitet fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber, og samtidig 

sikre lige vilkår for alle producenter af 

elektricitet fra vedvarende energikilder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1023 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

statsstøttereglerne, skal medlemsstaterne 

ved udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

2. Medlemsstaterne skal ved 

udformningen af støtteordninger tage 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for VE-fællesskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1024 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne foretager en 

vurdering af de eksisterende hindringer 

og potentialet for udvikling af VE-

fællesskaber på deres territorium med 

henblik på at etablere en befordrende 

ramme for at fremme og lette VE-
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fællesskabers deltagelse i produktion, 

forbrug, lagring og salg af vedvarende 

energi. 

 Denne ramme skal omfatte: 

 a) mål og specifikke foranstaltninger med 

henblik på at hjælpe de lokale og 

regionale myndigheder fremme 

udviklingen af VE-fællesskaber og med 

henblik på at deltage direkte 

 b) specifikke foranstaltninger, herunder 

investeringsstøtte, der skal tilskynde til, at 

lavindkomsthusstande, som risikerer 

energifattigdom, herunder dem, der er 

lejere, deltager i VE-fællesskaber 

 c) redskaber til at lette adgangen til 

finansiering og oplysninger 

 d) lovgivningsmæssig og 

kapacitetsopbyggende støtte til de lokale 

og regionale myndigheder i forbindelse 

med at oprette lokale virksomheder, der 

beskæftiger sig med produktion, forbrug, 

lagring og salg af vedvarende energi 

 e) fjernelse af alle lovgivningsmæssige og 

administrative hindringer for VE-

fællesskaber. 

 Denne vurdering og befordrende ramme 

skal være en del af de integrerede 

nationale energi- og klimaplaner i 

henhold til forordningen [om 

forvaltningen af energiunionen]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1025 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne skal vedtage 

regler om VE-fællesskaber, der vil sikre, 
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at: 

 a) energifællesskaber ikke kan udelukke 

en enkelt forbruger, der geografisk anses 

for naturligt at tilhøre energifællesskabet 

 b) energifællesskaber opstiller regler, der 

sikrer lige og ikke-diskriminerende 

behandling af alle forbrugere, som 

deltager i energifællesskabet 

 c) energifællesskaber opstiller rimelige 

regler for forbrugere, der ikke kan betale 

deres regninger i kortvarige eller 

længerevarende perioder – på linje med 

beskyttelsen af forbrugere, der kobles 

enkeltvis til distributionsnettet 

 d) oprettelsen af energifællesskaber ikke 

fører til fordrejninger i det samlede 

energisystem og ikke vil medføre højere 

energiomkostninger for de forbrugere, der 

ikke er producent-forbrugere og/eller ikke 

deltager i energifællesskaberne selv. 

Or. en 

Begrundelse 

Det skal sikres, at sårbare forbrugere i energifællesskaber ikke behandles uretfærdigt, 

forsømmes eller tvinges. 

 

Ændringsforslag  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Medlemsstaterne fastsætter et 

nationalt bestemt bindende mål for 2030 

for andelen af vedvarende energi, der 

produceres af VE-fællesskaber. Før der 

kan fastsættes et sådant mål, skal 

medlemsstaterne foretage en offentlig 

høring med deltagelse af bl.a. byer, 

forbrugerorganisationer og 

civilsamfundet. Dette mål bør være en del 
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af medlemsstaternes nationale klima- og 

energiplaner i henhold til forordningen 

[om forvaltning som foreslået i 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Begrundelse 

VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber er ikke kun de vigtigste drivkræfter til hurtigt at 

bevæge sig i retning af et bæredygtigt samfund, der fuldt ud er baseret på vedvarende energi, 

men de giver også store samfundsmæssige og økonomiske fordele på lokalt plan. Definitionen 

af specifikke mål på grundlag af det nationale potentiale vil hjælpe medlemsstaterne med at 

opfylde det overordnede mål for vedvarende energi, skabe øget velfærd og trivsel på lokalt 

plan og således også på nationalt plan og i sidste ende skabe bred enighed om 

foranstaltninger, der tager sigte på at håndtere klimaændringer. 

 

Ændringsforslag  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 b. Medlemsstaterne sikrer, at 

kriterierne for VE-fællesskaber udformes 

og anvendes på en måde, der sikrer, at 

VE-fællesskaber ikke reelt kontrolleres af 

traditionelle energiselskaber, herunder 

private kommercielle bygherrer og større 

energiselskaber. Medlemsstaterne skal 

navnlig gennem deres nationale 

tilsynsmyndigheder overvåge anvendelsen 

af kriterier for VE-fællesskaber og 

behandlingen af dem i forbindelse med 

udarbejdelsen af støtteordninger for 

vedvarende energi med henblik på at sikre 

gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling 

og beskyttelse af forbrugerne og for at 

undgå misbrug eller negative virkninger 

for konkurrencen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 c. I forbindelse med alle nye anlæg 

for vedvarende energi og opgraderingen 

af eksisterende anlæg for vedvarende 

energi skal medlemsstaterne sikre, at 

lokale og regionale myndigheder samt 

fysiske og juridiske personer, der har en 

direkte interesse i anlægget for 

vedvarende energi og dets virkninger, kan 

deltage i projektet gennem et VE-

fællesskab. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1029 

Werner Langen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 
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Ændringsforslag  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 23 udgår 

Integration af vedvarende energi i 

opvarmnings- og kølingsanlæg 

 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

over foranstaltninger og de 

gennemførende organer såsom 

brændstofleverandører, der skal bidrage 

til den stigning, der er fastsat i stk. 1. 

 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende 

energi til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

 

c) indirekte afbødende 

foranstaltninger, der er omfattet af 

omsættelige certifikater, som attesterer 

overholdelsen af forpligtelsen i kraft af 
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støtte til indirekte afbødende 

foranstaltninger, som udføres af en anden 

økonomisk aktør, såsom en uafhængig 

installatør af VE-teknologi eller et 

energitjenesteselskab (ESCO), der udfører 

VE-installationstjenester. 

4. Medlemsstaterne kan anvende de 

strukturer, som er etableret inden for 

rammerne af den nationale 

energisparepligtordning, jf. artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU, til at gennemføre og 

overvåge de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 2. 

 

5. De enheder, der er omfattet af stk. 

2, skal sikre, at deres bidrag kan måles og 

verificeres, og de skal rapportere årligt fra 

den 30. juni 2021 til den myndighed, der 

er udpeget af medlemsstaten, om: 

 

a) den samlede mængde energi, der 

er leveret til opvarmning og køling 

 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

 

c) andelen af vedvarende energi i den 

samlede mængde energi, der er leveret til 

opvarmning og køling, og 

 

d) typen af VE-kilde.  

6. Medlemsstaterne skal sikre, at de 

rapporter, der er omhandlet i stk. 5, er 

underlagt den kompetente myndigheds 

kontrol. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1031 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 1. For at fremme udbredelsen af 
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vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal 

medlemsstaterne pålægge leverandører af 

brændstoffer til opvarmning og køling 

foruden at anvende princippet om 

energieffektivitet først og 

energibesparende foranstaltninger at 

forhøje andelen af vedvarende energi til 

opvarmnings- og kølingsteknologier med 

mindst 2 procentpoint (pp) hvert år. De 2 

procentpoint skal tages som et gennemsnit 

over de seneste tre år. Medlemsstaterne 

skal ved udformningen af politikker, der 

skal bistå brændstofleverandører med at 

opfylde deres forpligtelser, prioritere de 

bedste tilgængelige teknologier, som f.eks. 

solvarme, geovarme, højeffektive 

varmepumper eller elektricitet fra 

vedvarende energikilder. De tilskynder til 

anvendelsen af biomasse i processer, hvor 

det er vanskeligt for andre vedvarende 

teknologier at opnå en tilsvarende ydelse, 

navnlig for procesvarme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling bør hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling. 

Or. en 



 

AM\1130434DA.docx 91/153 PE607.899v02-00 

 DA 

Begrundelse 

En stigning i andelen af vedvarende energi leveret til opvarmning og køling er et skridt i den 

rigtige retning, men hver enkelt medlemsstat bør ikke desto mindre træffe individuel afgørelse 

om sit energimiks (ikke kun med hensyn til vedvarende teknologier, men også den måde, 

hvorpå sektorspecifikke mål er inddelt – varme, elektricitet, transport). 

 

Ændringsforslag  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. Den forventede forhøjelse 

fastsættes af medlemsstaterne i deres 

respektive bidrag til det overordnede 

2030-mål i overensstemmelse med 

artikel 3 i dette direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Ændringsforslag  1034 

Jaromír Kohlíček 
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Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. Medlemsstaterne redegør for den 

forventede forhøjelse som en del af deres 

respektive bidrag til det overordnede 

2030-mål i overensstemmelse med 

artikel 3. 

Or. en 

Begrundelse 

Den nuværende andel af vedvarende energi, der leveres til opvarmning og køling, varierer i 

vid udstrækning mellem medlemsstaterne som følge af en bred vifte af omstændigheder såsom 

forskellige udgangspunkter og forskelligt potentiale. Fastlæggelsen af at alle medlemsstater 

skal bestræbe sig på at følge præcis samme kurs, forekommer hverken forholdsmæssigt eller 

omkostningseffektivt. Den passende forhøjelse bør fastsættes af hver enkelt medlemsstat som 

en del af strategien for at nå 2030-målet. 

 

Ændringsforslag  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi, herunder 

overskudsvarme/-køling, til opvarmning 

og køling med mindst 1 procentpoint (pp) 

hvert år, indtil andelen af vedvarende 
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energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 
energi, herunder overskudsvarme/-køling, 

er 100 %, udtrykt i den nationale andel af 

det endelige energiforbrug og beregnet 

efter metoden i artikel 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder og/eller 

overskudsvarme og -køling i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi og/eller 

overskudsvarme og -køling til opvarmning 

og køling med mindst 1 procentpoint (pp) 

hvert år udtrykt i den nationale andel af det 

endelige energiforbrug og beregnet efter 

metoden i artikel 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder og/eller 

overskudsvarme eller -køling i sektoren 

for opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi og/eller 
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procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

overskudsvarme eller -køling til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder og/eller 

overskudsvarme eller -køling i sektoren 

for opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi og/eller 

overskudsvarme eller -køling til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1039 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder og/eller 

overskudsvarme eller -køling i sektoren 

for opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 
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opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

andelen af vedvarende energi og/eller 

overskudsvarme eller -køling til 

opvarmning og køling med mindst 2 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med forhøjelsen af andelen af vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal der tages højde for de grundlæggende forskellige situationer i de 

forskellige medlemsstater med hensyn til geografiske og klimatiske forhold og andre særlige 

nationale forhold samt medlemsstaternes ret til at vælge, hvilken type vedvarende energikilde 

de ønsker at benytte, og hvilket energimiks de ønsker at fremme. Overskudsvarme bør 

behandles på samme måde som vedvarende energi og gøre det muligt for medlemsstaterne at 

opfylde deres mål for vedvarende energi til opvarmning ved at integrere mere 

overskudsvarme i deres systemer. 

 

Ændringsforslag  1040 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat indføre incitamenter til at 

forhøje andelen af vedvarende energi, 

herunder overskudsvarme eller -køling, 

under hensyntagen til den tekniske og 

økonomiske gennemførlighed og 

foranstaltninger inden for forskning og 

udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 2 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder til termisk brug 

(opvarmning og køling) i industrisektoren 

skal hver medlemsstat bestræbe sig på at 

forhøje andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

Or. es 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at støtte anvendelsen af vedvarende energikilder i industrisektoren, hvor 

deres store potentiale skal konkurrere med andre brændstoffer, der i væsentligt omfang 

bidrager til klimaændringerne, såsom naturgas eller LPG,  der ofte støttes i uforholdsmæssig 

grad og langt mere end deres rolle som overgangsbrændstoffer berettiger til. 
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Ændringsforslag  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat udarbejde en ramme, der 

skaber incitamenter og har til formål at 

forhøje andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1044 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling med mindst 1 

procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den 

nationale andel af det endelige 

energiforbrug og beregnet efter metoden i 

artikel 7. 

1. For at fremme udbredelsen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal hver 

medlemsstat bestræbe sig på at forhøje 

andelen af vedvarende energi til 

opvarmning og køling ved at indføre 

incitamenter under hensyntagen til den 

tekniske og økonomiske gennemførlighed 

og de forskellige niveauer af vedvarende 

energikilder, som medlemsstaterne 

allerede anvender. 

Or. en 
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Begrundelse 

I modsætning til elektricitet og gas kan varme ikke leveres over større afstande mellem 

landdistrikter. Derfor er andelen af vedvarende energikilder stærkt afhængig af det tekniske 

og økonomiske potentiale. 

 

Ændringsforslag  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Hvis andelen af vedvarende 

energi, herunder overskudsvarme/-køling, 

leveret til opvarmning og køling er under 

60 procent, skal medlemsstaten årligt 

forhøje andelen med mindst 1 

procentpoint (pp). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1046 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Ved beregning af andelen af 

vedvarende energi til opvarmning og 

køling med henblik på stk. 1 skal 

medlemsstaterne beregne overskudsvarme 

og -køling ved hjælp af en 

multiplikationsfaktor på 0,5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1047 

Claude Turmes 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 b. Uanset stk. 1 kan 

medlemsstaterne, såfremt andelen af 

vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling er over 50 %, 

begrænse denne forpligtelse til 1 % for 

leverandører af varme og kulde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1048 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

over foranstaltninger og de 

gennemførende organer såsom 

brændstofleverandører, der skal bidrage til 

den stigning, der er fastsat i stk. 1. 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

over foranstaltninger, der skal bidrage til 

den stigning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1049 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 
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over foranstaltninger og de 

gennemførende organer såsom 

brændstofleverandører, der skal bidrage til 

den stigning, der er fastsat i stk. 1. 

over foranstaltninger såsom 

brændstofleverandører, der skal bidrage til 

den stigning, der er fastsat i stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1050 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

over foranstaltninger og de gennemførende 

organer såsom brændstofleverandører, der 

skal bidrage til den stigning, der er fastsat i 

stk. 1. 

2. Medlemsstaterne skal på grundlag 

af objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier udpege og offentliggøre en liste 

over foranstaltninger og de gennemførende 

organer, der skal gennemføre den stigning, 

der er fastsat i stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1051 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

udgår 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende 
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energi til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

c) indirekte afbødende 

foranstaltninger, der er omfattet af 

omsættelige certifikater, som attesterer 

overholdelsen af forpligtelsen i kraft af 

støtte til indirekte afbødende 

foranstaltninger, som udføres af en anden 

økonomisk aktør, såsom en uafhængig 

installatør af VE-teknologi eller et 

energitjenesteselskab (ESCO), der udfører 

VE-installationstjenester. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1052 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

udgår 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende 

energi til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

 

c) indirekte afbødende 

foranstaltninger, der er omfattet af 

omsættelige certifikater, som attesterer 

overholdelsen af forpligtelsen i kraft af 

støtte til indirekte afbødende 

foranstaltninger, som udføres af en anden 

økonomisk aktør, såsom en uafhængig 

installatør af VE-teknologi eller et 

energitjenesteselskab (ESCO), der udfører 

VE-installationstjenester. 

 



 

PE607.899v02-00 102/153 AM\1130434DA.docx 

DA 

Or. en 

Begrundelse 

I modsætning til elektricitet og gas kan varme ikke leveres over større afstande mellem 

landdistrikter. Derfor er andelen af vedvarende energikilder stærkt afhængig af det tekniske 

og økonomiske potentiale. 

 

Ændringsforslag  1053 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

3. Forhøjelsen i stk. 1. kan bl.a. 

gennemføres ved anvendelse af en eller 

flere af følgende valgmuligheder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling, 

herunder gennem effektive 

fjernvarmesystemer som defineret i 

direktiv 2012/27/EU 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme og -køling 

i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme eller -

køling i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme eller -

køling i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

Or. en 
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Ændringsforslag  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi og overskudsvarme og -køling i 

forsyningen med energi og energibrændsel 

til opvarmning og køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1059 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi og overskudsvarme eller -køling i 

forsyningen med energi og energibrændsel 

til opvarmning og køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1060 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

a) fysisk integration af vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme eller -

køling i forsyningen med energi og 

energibrændsel til opvarmning og køling 

Or. en 
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Begrundelse 

I forbindelse med forhøjelsen af andelen af vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal der tages højde for de grundlæggende forskellige situationer i de 

forskellige medlemsstater med hensyn til geografiske og klimatiske forhold og andre særlige 

nationale forhold samt medlemsstaternes ret til at vælge, hvilken type vedvarende energikilde 

de ønsker at benytte, og hvilket energimiks de ønsker at fremme. Overskudsvarme bør 

behandles på samme måde som vedvarende energi og gøre det muligt for medlemsstaterne at 

opfylde deres mål for vedvarende energi til opvarmning ved at integrere mere 

overskudsvarme i deres systemer. 

 

Ændringsforslag  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

og/eller overskudsvarme og -køling til 

industrielle opvarmnings- og køleprocesser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

og/eller overskudsvarme eller -køling til 

industrielle opvarmnings- og køleprocesser 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

og/eller overskudsvarme eller -køling til 

industrielle opvarmnings- og køleprocesser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1064 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

og overskudsvarme eller -køling til 

industrielle opvarmnings- og køleprocesser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1065 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

til industrielle opvarmnings- og 

køleprocesser 

b) direkte afbødende foranstaltninger 

såsom installering af højeffektive VE-

opvarmningssystemer og -kølingssystemer 

i bygninger eller brug af vedvarende energi 

og/eller overskudsvarme eller -køling til 

industrielle opvarmnings- og køleprocesser 

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med forhøjelsen af andelen af vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal der tages højde for de grundlæggende forskellige situationer i de 

forskellige medlemsstater med hensyn til geografiske og klimatiske forhold og andre særlige 

nationale forhold samt medlemsstaternes ret til at vælge, hvilken type vedvarende energikilde 

de ønsker at benytte, og hvilket energimiks de ønsker at fremme. Overskudsvarme bør 

behandles på samme måde som vedvarende energi og gøre det muligt for medlemsstaterne at 

opfylde deres mål for vedvarende energi til opvarmning ved at integrere mere 

overskudsvarme i deres systemer. 

 

Ændringsforslag  1066 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) indirekte afbødende 

foranstaltninger, der er omfattet af 

omsættelige certifikater, som attesterer 

overholdelsen af forpligtelsen i kraft af 

støtte til indirekte afbødende 

foranstaltninger, som udføres af en anden 

økonomisk aktør, såsom en uafhængig 

installatør af VE-teknologi eller et 

energitjenesteselskab (ESCO), der udfører 

VE-installationstjenester. 

udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Oprindelsesgarantier har praktisk talt ingen værdi på det nuværende marked, men risikerer 

at blive anvendt som et smuthul til at undlade at skifte over til vedvarende energikilder til 

opvarmning og køling. 

 

Ændringsforslag  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) finansieringsordninger og -

instrumenter eller økonomiske eller 

finansielle incitamenter til montering af 

opvarmnings- og kølingsudstyr, der er 

baseret på vedvarende energi, og til 

udvikling af energinet, der leverer 

vedvarende energi til opvarmning og 

køling af bygninger og industrianlæg. 

Or. es 

Begrundelse 

Der bør ikke kun overvejes finansiel, men også økonomisk støtte. 

Ændringsforslag  1068 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c a) andre politiske foranstaltninger 

med en tilsvarende virkning, som f.eks. 

nationale finanspolitiske foranstaltninger, 

økonomiske incitamenter, byplanlægning 

eller frivillige aftaler med industrien eller 

lokale myndigheder 

Or. en 
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Ændringsforslag  1069 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c a) andre politiske foranstaltninger 

med en tilsvarende virkning for at nå den 

stigning, der er fastsat i stk. 1, som f.eks. 

nationale finanspolitiske foranstaltninger 

eller andre økonomiske incitamenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c a) andre politiske foranstaltninger 

med en tilsvarende virkning for at nå den 

stigning, der er fastsat i stk. 1 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1071 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan anvende de 

strukturer, som er etableret inden for 

rammerne af den nationale 

udgår 
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energisparepligtordning, jf. artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU, til at gennemføre og 

overvåge de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1072 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan anvende de 

strukturer, som er etableret inden for 

rammerne af den nationale 

energisparepligtordning, jf. artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU, til at gennemføre og 

overvåge de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 2. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1073 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan anvende de 

strukturer, som er etableret inden for 

rammerne af den nationale 

energisparepligtordning, jf. artikel 7 i 

direktiv 2012/27/EU, til at gennemføre og 

overvåge de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 2. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  1074 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De enheder, der er omfattet af stk. 

2, skal sikre, at deres bidrag kan måles og 

verificeres, og de skal rapportere årligt fra 

den 30. juni 2021 til den myndighed, der 

er udpeget af medlemsstaten, om: 

udgår 

a) den samlede mængde energi, der 

er leveret til opvarmning og køling 

 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

 

c) andelen af vedvarende energi i den 

samlede mængde energi, der er leveret til 

opvarmning og køling, og 

 

d) typen af VE-kilde.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  1075 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De enheder, der er omfattet af stk. 

2, skal sikre, at deres bidrag kan måles og 

verificeres, og de skal rapportere årligt fra 

den 30. juni 2021 til den myndighed, der 

er udpeget af medlemsstaten, om: 

udgår 

a) den samlede mængde energi, der 

er leveret til opvarmning og køling 

 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

 

c) andelen af vedvarende energi i den  
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samlede mængde energi, der er leveret til 

opvarmning og køling, og 

d) typen af VE-kilde.  

Or. en 

Begrundelse 

I modsætning til elektricitet og gas kan varme ikke leveres over større afstande mellem 

landdistrikter. Derfor er andelen af vedvarende energikilder stærkt afhængig af det tekniske 

og økonomiske potentiale. 

 

Ændringsforslag  1076 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den samlede mængde energi, der er 

leveret til opvarmning og køling 

a) den samlede mængde energi, der er 

leveret til opvarmning og køling, opdelt 

efter type af vedvarende energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den samlede mængde energi, der er 

leveret til opvarmning og køling 

a) den samlede mængde energi, der er 

leveret til opvarmning og køling, opdelt 

efter type af vedvarende energi 

Or. en 
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Ændringsforslag  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling, opdelt efter type af vedvarende 

energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1079 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling, opdelt efter type af vedvarende 

energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme og -køling, 

der er leveret til opvarmning og køling 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme eller -

køling, der er leveret til opvarmning og 

køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1082 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi, der er leveret til opvarmning og 

køling 

b) den samlede mængde vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme eller -

køling, der er leveret til opvarmning og 

køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1083 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) den samlede mængde 

overskudsvarme eller -køling, der er 



 

AM\1130434DA.docx 115/153 PE607.899v02-00 

 DA 

leveret til opvarmning og køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) andelen af vedvarende energi i den 

samlede mængde energi, der er leveret til 

opvarmning og køling, og 

c) andelen af vedvarende energi i den 

samlede mængde energi og/eller 

overskudsvarme eller -køling, der er 

leveret til opvarmning og køling, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1085 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) andelen af vedvarende energi i den 

samlede mængde energi, der er leveret til 

opvarmning og køling, og 

c) andelen af vedvarende energi i den 

samlede mængde energi og/eller 

overskudsvarme eller -køling, der er 

leveret til opvarmning og køling, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1086 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra c a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c a) andelen af overskudsvarme eller -

køling i den samlede mængde energi, der 

er leveret til opvarmning og køling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) typen af VE-kilde. d) typen af VE-kilde og/eller 

overskudskudsvarme- og 

overskudskølingskilde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) typen af VE-kilde. d) typen af VE-kilde og/eller 

overskudskudsvarme- eller 

overskudskølingskilde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1089 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) typen af VE-kilde. d) typen af VE-kilde og 

overskudskudsvarme eller -køling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1090 

Miroslav Poche 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) typen af VE-kilde. d) typen af VE-kilde og/eller 

overskudskudsvarme- eller 

overskudskølingskilde. 

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med forhøjelsen af andelen af vedvarende energikilder i sektoren for 

opvarmning og køling skal der tages højde for de grundlæggende forskellige situationer i de 

forskellige medlemsstater med hensyn til geografiske og klimatiske forhold og andre særlige 

nationale forhold samt medlemsstaternes ret til at vælge, hvilken type vedvarende energikilde 

de ønsker at benytte, og hvilket energimiks de ønsker at fremme. Overskudsvarme bør 

behandles på samme måde som vedvarende energi og gøre det muligt for medlemsstaterne at 

opfylde deres mål for vedvarende energi til opvarmning ved at integrere mere 

overskudsvarme i deres systemer. 

 

Ændringsforslag  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 5 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 d a) andre politiske foranstaltninger 

med en tilsvarende virkning for at nå den 
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stigning, der er fastsat i stk. 1 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1092 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne skal sikre, at de 

rapporter, der er omhandlet i stk. 5, er 

underlagt den kompetente myndigheds 

kontrol. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1093 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne skal sikre, at de 

rapporter, der er omhandlet i stk. 5, er 

underlagt den kompetente myndigheds 

kontrol. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 6 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6 a. Medlemsstaterne støtter 

udviklingen af foranstaltninger og 

programmer til bekæmpelse af 

energifattigdom i denne sektor. 

Støtteforanstaltninger i denne henseende 

skal modtage tilstrækkelige midler fra 

medlemsstaterne og fra EU-fonde for at 

sikre adgang til energi som en 

grundlæggende social rettighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6 b. Medlemsstaterne udvikler 

opvarmnings- og afkølingsløsninger 

baseret på vedvarende energi på en 

omkostningseffektiv måde i nye offentlige 

bygninger og renoverer samtidig gamle 

offentlige bygninger. De prioriterer 

offentlig bygninger med sårbare 

befolkningsgrupper, som f.eks. skoler, 

hospitaler, plejehjem osv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1096 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. -1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne støtter 

renoveringen af eksisterende og 

udviklingen af nye højeffektive 

fjernvarme- og fjernkølingsnet, der 

udelukkende forsynes med energi fra 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -køling, efter en 

positiv økonomisk og miljømæssig cost-

benefit-analyse foretaget i fællesskab med 

de lokale myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne bestræber sig på 

at øge andelen af vedvarende energi 

og/eller overskudsvarme og -køling i 

eksisterende opvarmnings- og 

afkølingssystemer, og produktionen bør, 

hvor det er muligt, finde sted med en 

højeffektivitet, der kombinerer varme og 

elektricitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1098 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at udgår 
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leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

For at undgå unødvendig gentagelse bør dette stykke udgå. Forpligtelsen til at oplyse om 

brændselsmiks inden for fjernvarme er allerede omfattet af direktivet om energieffektivitet. 

 

Ændringsforslag  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser kunder om deres energiforbrug og 

andelen af vedvarende energi og 

overskudsvarme eller -køling i deres 

systemer. Disse oplysninger skal 

indberettes en gang om året og være i 

overensstemmelse med de standarder, der 

anvendes i henhold til direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1100 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal indberettes en gang om året eller 

efter anmodning i overensstemmelse med 

de standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer, f.eks. gennem en 

miljømærkning. Disse oplysninger skal 

være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal indberettes en gang om året i 

overensstemmelse med de standarder, der 

anvendes i henhold til direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi og/eller overskudsvarme og -køling 

i deres systemer. Disse oplysninger skal 

være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser kontraktpartnere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

Varmeleverandører kan ikke være forpligtet til at oplyse forbrugere, som leverandørerne ikke 

har indgået en kontrakt med. 

 

Ændringsforslag  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser deres endelige kunder om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1106 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser de endelige forbrugere om deres 

energiforbrug og andelen af vedvarende 

energi i deres systemer. Disse oplysninger 

skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der anvendes i henhold til 

direktiv 2010/31/EU. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

leverandører af fjernvarme og -køling 

oplyser kunder om deres energiforbrug og 

andelen af vedvarende energi i deres 

systemer. Disse oplysninger skal være i 

overensstemmelse med de standarder, der 

anvendes i henhold til direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. Modernisering af 

fjernvarme- og fjernkølingssystemer, der 

ikke er effektive, herunder en omstilling 

af fjernvarme- og fjernkølingssystemer 

fra fossile energikilder til vedvarende 

energikilder eller affaldsbaserede kilder, 

bør fremmes yderligere med passende 

midler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 
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Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. Denne 

frakobling kan føre til kompensation til 

dækning af den uamortiserede del af 

investeringer, som er foretaget for at 

forbinde den pågældende kunde, og andre 

uamortiserede investeringer eller 

frakoblingsomkostninger. 

Or. fr 

Ændringsforslag  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for, at kunder 

– fem år efter direktivets ikrafttræden – til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan opsige deres kontrakter 

med fjernvarme- eller 

fjernkølingsoperatøren og koble sig fra 

systemet med henblik på selv at producere 

varme eller køling fra vedvarende 

energikilder eller skifte til en anden 

leverandør af varme eller kulde, der har 

adgang til det system, der er omhandlet i 
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stk. 4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1110 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for, at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingssystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan opsige kontrakten med 

fjernvarme- eller 

fjernkølingsleverandøren og derefter 

eventuelt koble sig fra systemet med 

henblik på selv at producere varme eller 

køling fra vedvarende energikilder eller 

skifte til en anden leverandør af varme eller 

kulde, der har adgang til det system, der er 

omhandlet i stk. 4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for, at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingssystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU,  eller som ikke vil blive dette 

inden for de næste fem år ifølge deres 

investeringsplaner, kan koble sig fra 
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eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

systemet med henblik på selv at producere 

varme eller køling fra vedvarende 

energikilder eller skifte til en anden 

leverandør af varme eller kulde, der har 

adgang til det system, der er omhandlet i 

stk. 4. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er af afgørende betydning at give ejere, som er indehavere af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer, der ikke er effektive, og som har foretaget langsigtede investeringer 

med det formål at oprette et effektivt system, en overgangsperiode. En uafhængig myndighed 

bør have beføjelse til at kontrollere, om ovennævnte investeringsplaner giver mulighed for at 

blive et effektivt fjernvarme- og fjernkølingssystem i løbet af de kommende år. 

 

Ændringsforslag  1112 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i 

direktiv 2012/27/EU, kan koble sig fra 

systemet med henblik på selv at producere 

varme eller køling fra vedvarende 

energikilder eller skifte til en anden 

leverandør af varme eller kulde, der har 

adgang til det system, der er omhandlet i 

stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for, at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingssystemer 

kan koble sig fra systemet med henblik på 

selv at producere varme eller køling fra 

vedvarende energikilder eller skifte til en 

anden leverandør af varme eller kulde, der 

har adgang til det system, der er omhandlet 

i stk. 4. 

Or. en 

Begrundelse 

I lyset af de særlige omstændigheder i sektoren for opvarmning og køling bør 

teknologineutralitet sikres. Derfor bør markedsdeltagerne kunne koble sig fra og skifte 

mellem forskellige teknologier. 
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Ændringsforslag  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for, at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at anvende varme eller 

køling fra vedvarende energikilder eller fra 

effektive opvarmnings- eller 

kølingsapparater eller skifte til en anden 

leverandør af varme eller kulde, der har 

adgang til det system, der er omhandlet i 

stk. 4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af 

varme eller kulde, der har adgang til det 

system, der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan opsige deres kontrakter 

med fjernvarme- eller 

fjernkølingsoperatøren med henblik på 

selv at producere varme eller køling fra 

vedvarende energikilder eller skifte til en 

anden leverandør af varme eller kulde, der 

har adgang til det system, der er omhandlet 

i stk. 4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1116 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan koble sig fra systemet 

med henblik på selv at producere varme 

eller køling fra vedvarende energikilder 

eller skifte til en anden leverandør af varme 

eller kulde, der har adgang til det system, 

der er omhandlet i stk. 4. 

2. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at kunder 

til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, 

som ikke er "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, kan opsige deres kontrakt 

med fjernvarme- og 

fjernkølingsoperatørerne med henblik på 

selv at producere varme eller køling fra 

vedvarende energikilder eller skifte til en 

anden leverandør af varme eller kulde, der 
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har adgang til det system, der er omhandlet 

i stk. 4. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1117 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør til kunder, som kan 

dokumentere, at den planlagte alternative 

forsyningsløsning til opvarmning og 

afkøling medfører en betydeligt bedre 

energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 24, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør til kunder, som kan 

dokumentere, at den planlagte alternative 

forsyningsløsning til opvarmning og 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør til kunder, som kan 

dokumentere, at den planlagte alternative 

forsyningsløsning til opvarmning og 
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afkøling medfører en betydeligt bedre 

energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

afkøling medfører en betydeligt bedre 

energimæssig ydeevne eller en højere 

andel af vedvarende energi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1119 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør til kunder, som kan 

dokumentere, at den planlagte alternative 

forsyningsløsning til opvarmning og 

afkøling medfører en betydeligt bedre 

energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at opsige kontrakten med 

fjernvarme- eller 

fjernkølingsleverandøren og derefter 

frakoble sig eller skifte leverandør til 

kunder, som kan dokumentere, at den 

planlagte alternative forsyningsløsning til 

opvarmning og afkøling medfører en 

betydeligt bedre energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør til kunder, som kan 

3. Medlemsstaterne kan begrænse 

retten til at frakoble kunder, som kan 

dokumentere, at den planlagte alternative 
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dokumentere, at den planlagte alternative 

forsyningsløsning til opvarmning og 

afkøling medfører en betydeligt bedre 

energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

forsyningsløsning til opvarmning og 

afkøling medfører en betydeligt bedre 

energimæssig ydeevne. 

Resultatevalueringen af den alternative 

forsyningsløsning kan bygge på den 

energiattest, som er defineret i direktiv 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1121 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder 

til kunder, der er tilsluttet fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1122 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 4. Medlemsstaterne skal træffe de 
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nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder 

til kunder, der er tilsluttet fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet. 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde, når det er 

teknisk gennemførligt og 

omkostningseffektivt for både operatører 

af fjernvarme- eller fjernkølingssystemet 

og kunder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet. 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

adgang til fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemer for varme eller kulde, 

der produceres af vedvarende energikilder 

og overskudsvarme eller -kulde, på 

grundlag af ikke-diskriminerende 

kriterier fastlagt af en kompetent 

myndighed i medlemsstaten. Denne 

adgang, som er baseret på ikke-

diskriminerende kriterier, skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder 

til kunder, der er tilsluttet fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet. 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder eller 

kraftvarmeproduktion, og overskudsvarme 

eller -kulde i overensstemmelse med 

definitionen af effektiv fjernvarme og 

fjernkøling (artikel 2, nr. 41) i direktiv 

2012/27/EU) [...] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1125 

Eugen Freund 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 
varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder 

til kunder, der er tilsluttet fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet. 

4) Medlemsstaterne bør sikre, at der 

ikke findes reguleringsmæssige 

hindringer for, at operatører af 

fjernvarme og fjernkøling kan erhverve 

vedvarende varme eller kulde og 

overskudsvarme eller -kulde fra 

tredjeparter. Dette skal være økonomisk 

og teknisk gennemførligt for 

fjernvarmeoperatører og producenter af 

vedvarende energi og overskudsvarme 
eller -kulde. 
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Or. de 

Begrundelse 

Fjernvarmenettet er et lukket system, hvor varme produceres i forhold til behov. Det er af 

tekniske og økonomiske grunde ikke muligt at dirigere fjernvarme fra en tredjepart gennem et 

allerede eksisterende net, eller det skaber i al fald store udfordringer i teknisk og økonomisk 

henseende. En opdeling af fjernvarmenettet og udarbejdelse af den dermed forbundne 

omfattende lovgivningsmæssige ramme vil kunne medføre høje systemomkostninger. 

 

Ændringsforslag  1126 

Paul Rübig 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet. 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal på et 

aftalemæssigt grundlag åbne mulighed for 

direkte tilførsel af opvarmning og køling 

fra sådanne kilder til fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet, når det er 

teknisk eller økonomisk gennemførligt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 
fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder 

til kunder, der er tilsluttet fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet. 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

der ikke er nogen reguleringsmæssige 

hindringer for, at fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemer kan købe varme eller 

kulde, der produceres af vedvarende 

energikilder og overskudsvarme eller -

kulde, når det er økonomisk og teknisk 

gennemførligt for operatører af 

fjernvarmesystemet og kunder, som er 

tilkoblet fjernvarmesystemet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet. 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder, overskudsvarme 

eller -kulde og højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne skal træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet, fra andre 

leverandører end operatøren af fjernvarme- 

eller fjernkølingssystemet. 

4. Medlemsstaterne kan træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre 

ikke-diskriminerende adgang til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for 

varme eller kulde, der produceres af 

vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-

diskriminerende adgang skal åbne 

mulighed for direkte levering af 

opvarmning og køling fra sådanne kilder til 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet, fra 

andre leverandører end operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1130 

Eugen Freund 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme 

eller -kulde, varme eller kulde produceret 

af vedvarende energikilder eller varme 

eller kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

udgår 
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foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

Or. de 

Begrundelse 

Fjernvarmenettet er et lukket system, hvor varme produceres i forhold til behov. Det er af 

tekniske og økonomiske grunde ikke muligt at dirigere fjernvarme fra en tredjepart gennem et 

allerede eksisterende net, eller det skaber i al fald store udfordringer i teknisk og økonomisk 

henseende. En opdeling af fjernvarmenettet og udarbejdelse af den dermed forbundne 

omfattende lovgivningsmæssige ramme vil kunne medføre høje systemomkostninger. 

 

Ændringsforslag  1131 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme 

eller -kulde, varme eller kulde produceret 

af vedvarende energikilder eller varme 

eller kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme 

eller -kulde, varme eller kulde produceret 

af vedvarende energikilder eller varme 

eller kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme eller 

-kulde, varme eller kulde produceret af 

vedvarende energikilder eller varme eller 

kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis en eller flere af 

følgende betingelser er opfyldt: 
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for at udbygge systemet. 

 - systemet har ikke den nødvendige 

kapacitet på grund af anden forsyning med 

overskudsvarme eller -kulde, varme eller 

kulde produceret af vedvarende 

energikilder eller varme eller kulde 

produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion, eller der er ingen 

anden teknisk adgang, som er nødvendig 

for at sikre fjernvarmesystemets sikkerhed 

 - systemet udgør et effektivt fjernvarme- 

eller fjernkølingssystem, jf. artikel 2, 

nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og adgang 

ville medføre en forværring for så vidt 

angår systemets energieffektivitet 

 - adgang ville føre til en overdreven 

stigning i prisen på varme eller kulde eller 

en stigning i afgifterne på varme eller 

kulde leveret til endelige kunder. 

 I tilfælde af en sådan afvisning skal 

medlemsstaterne sikre, at operatøren af 

fjernvarme- eller fjernkølingssystemet 

forelægger den kompetente myndighed 

relevante oplysninger i henhold til stk. 9 

om de foranstaltninger, der vil være 

nødvendige for at udbygge systemet. 

Or. en 

Begrundelse 

Stk. 5 kan i sin nuværende form føre til en trussel mod sikkerheden i leveringen af varme eller 

kulde i opvarmnings-/kølingssystemer, en uberettiget stigning i omkostningerne for levering 

af varme eller kulde og en øget risiko for en lavere energieffektivitet på systemniveau. 

 

Ændringsforslag  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

5. I medlemsstater med en ikke-

diskriminerende adgang til fjernvarme- 
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leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme eller 

-kulde, varme eller kulde produceret af 

vedvarende energikilder eller varme eller 

kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

eller fjernkølingssystemer for andre 

leverandører end operatøren af systemet 

kan operatøren af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme eller 

-kulde, varme eller kulde produceret af 

vedvarende energikilder eller varme eller 

kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme eller 

-kulde, varme eller kulde produceret af 

vedvarende energikilder eller varme eller 

kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

5. Uafhængige myndigheder, der er 

udpeget af medlemsstaterne i henhold til 

bestemmelserne i stk. 9 kan afvise at give 

leverandører adgang til et eksisterende 

fjernvarme- eller fjernkølingssystem, hvis 

systemet ikke har den nødvendige kapacitet 

på grund af anden forsyning med 

overskudsvarme eller -kulde, varme eller 

kulde produceret af vedvarende 

energikilder eller varme eller kulde 

produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. 

Or. en 



 

AM\1130434DA.docx 143/153 PE607.899v02-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme eller 

-kulde, varme eller kulde produceret af 

vedvarende energikilder eller varme eller 

kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet. 

5. En operatør af et fjernvarme- eller 

fjernkølingssystem kan afvise at give 

leverandører adgang, hvis systemet ikke 

har den nødvendige kapacitet på grund af 

anden forsyning med overskudsvarme eller 

-kulde, varme eller kulde produceret af 

vedvarende energikilder eller varme eller 

kulde produceret af højeffektiv 

kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en 

sådan afvisning skal medlemsstaterne 

sikre, at operatøren af fjernvarme- eller 

fjernkølingssystemet forelægger den 

kompetente myndighed relevante 

oplysninger i henhold til stk. 9 om de 

foranstaltninger, der vil være nødvendige 

for at udbygge systemet, herunder 

foranstaltningernes økonomiske 

konsekvenser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1137 

Eugen Freund 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det 

udgår 
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nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem 

udgør "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, 

nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det 

udnytter det potentiale for vedvarende 

energikilder og overskudsvarme eller -

kulde, som er påvist i den omfattende 

vurdering, der er foretaget i 

overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 

2012/27/EU. 

Or. de 

Begrundelse 

Fjernvarmenettet er et lukket system, hvor varme produceres i forhold til behov. Det er af 

tekniske og økonomiske grunde ikke muligt at dirigere fjernvarme fra en tredjepart gennem et 

allerede eksisterende net, eller det skaber i al fald store udfordringer i teknisk og økonomisk 

henseende. En opdeling af fjernvarmenettet og udarbejdelse af den dermed forbundne 

omfattende lovgivningsmæssige ramme vil kunne medføre høje systemomkostninger. 

Ændringsforslag  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det 

nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem 

udgør "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, 

nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det 

udnytter det potentiale for vedvarende 

energikilder og overskudsvarme eller -

kulde, som er påvist i den omfattende 

vurdering, der er foretaget i 

overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 

2012/27/EU. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det 

nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem 

udgør "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, 

nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det 

udnytter det potentiale for vedvarende 

energikilder og overskudsvarme eller -

kulde, som er påvist i den omfattende 

vurdering, der er foretaget i 

overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 

2012/27/EU. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

I lyset af ændringsforslag nr. 10 til stk. 5, som dækker de nuværende bestemmelser i stk. 6, er 

der ikke længere behov for at bevare stk. 6. 

 

Ændringsforslag  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det 

nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem 

udgør "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, 

nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det 

udnytter det potentiale for vedvarende 

energikilder og overskudsvarme eller -

kulde, som er påvist i den omfattende 

vurdering, der er foretaget i 

overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 

2012/27/EU. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1141 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det 

nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem 

udgør "effektiv fjernvarme og 

fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, 

nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det 

udnytter det potentiale for vedvarende 

energikilder og overskudsvarme eller -

kulde, som er påvist i den omfattende 

vurdering, der er foretaget i 

overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 

udgår 
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2012/27/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det nye 

fjernvarme- eller fjernkølingssystem udgør 

"effektiv fjernvarme og fjernkøling" som 

omhandlet i artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, og hvis det udnytter det 

potentiale for vedvarende energikilder og 

overskudsvarme eller -kulde, som er påvist 

i den omfattende vurdering, der er foretaget 

i overensstemmelse med artikel 14 i 

direktiv 2012/27/EU. 

6. Nye fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer kan efter anmodning 

undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en 

fastlagt periode. Den kompetente 

myndighed træffer afgørelse om en sådan 

anmodning om undtagelse fra sag til sag. 

En undtagelse indrømmes kun, hvis det nye 

fjernvarme- eller fjernkølingssystem udgør 

"effektiv fjernvarme og fjernkøling" som 

omhandlet i artikel 2, nr. 41), i direktiv 

2012/27/EU, og hvis det udnytter det 

potentiale for vedvarende energikilder, 

kraftvarmeproduktion eller 
overskudsvarme eller -kulde, som er påvist 

i den omfattende vurdering, der er foretaget 

i overensstemmelse med artikel 14 i 

direktiv 2012/27/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1143 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør kan udøves af individuelle 

kunder eller af fællesforetagender 

bestående af kunder, eller af parter der 

handler på vegne af kunder. I ejendomme 

udgår 
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med flere lejligheder i blokke kan en 

sådan frakobling kun foretages for hele 

ejendommen. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 24, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  1144 

Pavel Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør kan udøves af individuelle 

kunder eller af fællesforetagender 

bestående af kunder, eller af parter der 

handler på vegne af kunder. I ejendomme 

med flere lejligheder i blokke kan en sådan 

frakobling kun foretages for hele 

ejendommen. 

7. Retten til at opsige kontrakten og 

eventuelt frakoble sig eller skifte 

leverandør kan udøves af individuelle 

kunder eller af fællesforetagender 

bestående af kunder, eller af parter der 

handler på vegne af kunder. I ejendomme 

med flere lejligheder i blokke kan en sådan 

frakobling kun foretages for hele 

ejendommen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør kan udøves af individuelle 

kunder eller af fællesforetagender 

bestående af kunder, eller af parter der 

handler på vegne af kunder. I ejendomme 

7. Retten til at frakoble sig kan udøves 

af individuelle kunder eller af 

fællesforetagender bestående af kunder, 

eller af parter der handler på vegne af 

kunder. I ejendomme med flere lejligheder 
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med flere lejligheder i blokke kan en sådan 

frakobling kun foretages for hele 

ejendommen. 

i blokke kan en sådan frakobling kun 

foretages for hele ejendommen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Retten til at frakoble sig eller skifte 

leverandør kan udøves af individuelle 

kunder eller af fællesforetagender 

bestående af kunder, eller af parter der 

handler på vegne af kunder. I ejendomme 

med flere lejligheder i blokke kan en sådan 

frakobling kun foretages for hele 

ejendommen. 

7. Retten til at frakoble sig kan udøves 

af individuelle kunder eller af 

fællesforetagender bestående af kunder, 

eller af parter der handler på vegne af 

kunder. I ejendomme med flere lejligheder 

i blokke kan en sådan frakobling kun 

foretages for hele ejendommen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne skal pålægge 

eldistributionssystemoperatørerne mindst 

hvert andet år i samarbejde med 

operatørerne af fjernvarme- og 

kølingssystemer på deres område at 

vurdere fjernvarme- og kølingssystemers 

potentiale i henseende til balancering og 

andre systemtjenester, herunder 

prisfleksibelt elforbrug og lagring af 

overskudselektricitet produceret af 

vedvarende energikilder, og ligeledes 

vurdere om anvendelsen af det påviste 

8. Medlemsstaterne kan pålægge 

eldistributionssystemoperatørerne i 

samarbejde med operatørerne af 

fjernvarme- og kølingssystemer på deres 

område at vurdere fjernvarme- og 

kølingssystemers potentiale i henseende til 

balancering og andre systemtjenester, 

herunder prisfleksibelt elforbrug og lagring 

af overskudselektricitet produceret af 

vedvarende energikilder, og ligeledes 

vurdere om anvendelsen af det påviste 

potentiale ville være mere ressource- og 
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potentiale ville være mere ressource- og 

omkostningseffektivt end alternative 

løsninger. 

omkostningseffektivt end alternative 

løsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne skal pålægge 

eldistributionssystemoperatørerne mindst 

hvert andet år i samarbejde med 

operatørerne af fjernvarme- og 

kølingssystemer på deres område at 

vurdere fjernvarme- og kølingssystemers 

potentiale i henseende til balancering og 

andre systemtjenester, herunder 

prisfleksibelt elforbrug og lagring af 

overskudselektricitet produceret af 

vedvarende energikilder, og ligeledes 

vurdere om anvendelsen af det påviste 

potentiale ville være mere ressource- og 

omkostningseffektivt end alternative 

løsninger. 

8. Medlemsstaterne skal pålægge 

eldistributionssystemoperatørerne i 

samarbejde med operatørerne af 

fjernvarme- og kølingssystemer på deres 

område at vurdere fjernvarme- og 

kølingssystemers potentiale i henseende til 

balancering og andre systemtjenester, 

herunder prisfleksibelt elforbrug og lagring 

af overskudselektricitet produceret af 

vedvarende energikilder, og ligeledes 

vurdere om anvendelsen af det påviste 

potentiale ville være mere ressource- og 

omkostningseffektivt end alternative 

løsninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Medlemsstaterne skal udpege en 

eller flere uafhængige myndigheder til at 

9. Medlemsstaterne skal udpege en 

eller flere uafhængige myndigheder til at 
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sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

artikel er klart defineret og håndhævet. 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

artikel er klart defineret og håndhævet. På 

grundlag af det arbejde, der udføres af de 

udpegede myndigheder, udarbejder 

Kommissionen hvert fjerde år en rapport, 

som sammenfatter gennemførelsen af 

bestemmelsen i denne artikel og navnlig 

fastsættelsen af ikke-diskriminerende 

kriterier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Medlemsstaterne skal udpege en 

eller flere uafhængige myndigheder til at 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

artikel er klart defineret og håndhævet. 

9. Medlemsstaterne skal udpege en 

eller flere kompetente myndigheder til at 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

artikel er klart defineret og håndhævet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Medlemsstaterne skal udpege en 

eller flere uafhængige myndigheder til at 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

9. Medlemsstaterne kan udpege en 

eller flere kompetente myndigheder til at 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 
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artikel er klart defineret og håndhævet. artikel er klart defineret og håndhævet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Medlemsstaterne skal udpege en 

eller flere uafhængige myndigheder til at 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

artikel er klart defineret og håndhævet. 

9. Medlemsstaterne kan udpege en 

eller flere kompetente myndigheder til at 

sikre, at forbrugernes rettigheder og 

reglerne for driften af fjernvarme- og 

fjernkølingssystemer i henhold til denne 

artikel er klart defineret og håndhævet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9 a. Medlemsstaterne integrerer 

fjernvarme og -køling i offentlige 

bygninger ved at yde økonomisk støtte til 

udviklingen af passende investeringer for 

at muliggøre dette og maksimere bidraget 

fra de offentlige systemer til fjernvarme 

og -køling. Medlemsstaterne udarbejder i 

tæt samarbejde med de relevante 

interessenter en strategi for kortlægning 

af behov og prioriteringer på dette 

område. 

Or. en 
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Ændringsforslag  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9 b. Medlemsstaterne sikrer, at 

regionale og lokale myndigheder i 

forbindelse med udarbejdelsen af 

strategier og planer for byplanlægning 

integrerer bæredygtige opvarmnings- og 

kølingsløsninger i deres tilgang. 

Foranstaltninger med hensyn til bl.a. 

træbeplantning i byområder eller 

håndteringen af byaffald skal tage højde 

for mulighederne for bæredygtig 

fjernvarme og fjernkøling. Disse planer 

og strategier skal udarbejdes i tæt 

samarbejde med relevante interessenter. 

Or. en 

 


