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Ændringsforslag  300 

Dominique Riquet 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  301 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  302 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen på grundlag af 

ensartede europæiske kriterier er 

gennemført en detaljeret regional analyse 

af produktions- og forsyningssituationen, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation eller 

kapacitetsunderskud, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  303 

Simona Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. fastholder, at kapacitetsmekanismer: 

 a) bør baseres på en vurdering af 

forsyningssikkerhed og 

systemtilstrækkelighed baseret på 

harmoniserede og gennemsigtige 

metodologier, herunder generelle 

kontroller af økonomisk levedygtighed og 
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et klart CO2-signal i overensstemmelse 

med EU's dekarboniseringsmål 

 b) bør fremme den mest effektive 

anvendelse af ressourcer og samtidig 

rumme nationale særheder 

 c) bør være omkostningsbaseret og følge 

markedets kriterier, hvilket dermed vil 

afværge forvridninger på markedet 

 d) bør udformes på en måde, som ikke er 

diskriminerende over for deltagelse fra 

teknologier til lagring af elektricitet, 

aggregeret efterspørgselsreaktion, stabile 

kilder til vedvarende energi og deltagelse 

fra virksomheder i andre medlemsstater 

 e) bør sikre, at kapaciteterne fordeles 

således, at de sender tilstrækkelige 

langsigtede investeringssignaler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  304 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Morten Helveg 

Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades som 

en sidste udvej, hvis der i forvejen er 

gennemført og offentliggjort en detaljeret 

tilstrækkelighedsanalyse af produktions- 

og forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der i lyset af specifikke geografiske og 

netmæssige forhold blev konstateret en 

flaskehalssituation, og som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve eller dækkes af allerede 

eksisterende kilder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  305 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. opfordrer til, at der indføres en 

videnskabeligt støttet og harmoniseret 

metodologi til vurdering af 

tilstrækkeligheden af det 

elektricitetsintegrerede system på 

regionalt plan; en sådan metodologi bør 

gennem kombinationer af forskellige 

scenarier tage højde for det forventede 

bidrag fra 

energieffektivitetsforanstaltningerne, 

lagringskapacitet og 

efterspørgselsreaktion samt 

sammenkoblingerne (interne og 

grænseoverskridende) og produktionen af 

vedvarende elektricitet; understreger, at 

nationale kapacitetsmekanismer forud for 

enhver tilladelse skal vurderes på 

europæisk og regionalt plan; fastholder, 

at enhver tilladelse til en 

kapacitetsmekanisme skal sikre 

fleksibilitet, hurtig tilgængelighed og 

effektivitetsstandarder samt 

emissionsstandarder, 

maksimumdriftstimer og 

minimumsstandarder for fastansat 

personale; mener, at der i forvejen skal 

gennemføres en detaljeret analyse af 

produktions- og forsyningssituationen på 

regionalt plan, som kan konstatere 

flaskehalssituationer, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

Or. en 
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Ændringsforslag  306 

Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. kræver, at Kommissionen skal udvikle 

en metodologi for tilstrækkeligheden af 

energisystemer for at sikre, at 

medlemsstaterne vurderer 

forsyningssikkerheden og 

systemtilstrækkeligheden på en ensartet 

måde og inden for et europæisk 

perspektiv; understreger derudover 

behovet for, at Kommissionen sikrer, at 

"rene" energimarkeder leverer effektive 

stimuli og forsyningssikkerhed i hele 

Europa for at undgå, at der udvikles 

nationale kapacitetsmekanismer som 

erstatning for et velfungerende indre 

marked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  307 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør baseres på 

en detaljeret fremadrettet analyse af 

systemtilstrækkeligheden på regionalt 

plan, som bør baseres på en gennemsigtig, 

hensigtsmæssig og stabil metodologi 

udarbejdet af medlemsstaterne og de 

væsentligste interessenter, og som bør 

tage højde for national følsomhed og 

nationale særheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  308 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. kræver, at medlemsstaterne skal 

afholde sig fra, at nationale 

kapacitetsmekanismer, markeder og andre 

lignende mekanismer anvendes uden en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  309 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. mener, at nationale 

kapacitetsmekanismer skal analyseres nøje 

på et rimeligt grundlag, navnlig 

produktions- og forsyningssituationen på 

nationalt og regionalt plan; 

Or. en 
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Ændringsforslag  310 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. kræver en detaljeret analyse af 

produktions- og forsyningssituationen på 

regionalt plan for at kortlægge flaskehalse 

og tilstrækkelighedsbehov; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  311 

Ivan Štefanec 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  312 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, José 

Blanco López, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. fastholder, at kapacitetsmarkeder kun 

bør anvendes, når følgende kriterier er 

opfyldt: 

 a) Deres behov bekræftes af strenge 

vurderinger af forsyningssikkerhed og 

systemtilstrækkelighed, herunder 

sammenkoblinger, lagring, 

efterspørgselsreaktion og 

grænseoverskridende 

produktionsressourcer, og baseret på en 

homogen og gennemsigtig metodologi, 

som viser en klar risiko for uafbrudt 

forsyning; vurderingen af 

systemtilstrækkelighed bør omfatte 

generelle kontroller af den økonomiske 

levedygtighed af de teknologier, der 

opererer i systemet, for at fastslå, om det 

kan forventes, at de eksisterende 

ressourcer vil forblive i drift uden hensyn 

til/under et "business as usual"-scenarie. 

 b) Denne vurdering undersøger og 

beskriver, hvorfor der er behov for et 

kapacitetsmarked og ikke andre 

muligheder som øget sammenkobling og 

integration af markedet med nabolande, 

efterspørgselsreaktion og andre 

tilgængelige foranstaltninger. 

 c) De udformes således, at de ikke er 

diskriminerende i forhold til deltagelse fra 

andre teknologier til elektricitetslagring, 

stabile ressourcer af vedvarende energi og 

deltagelse fra virksomheder i andre 

medlemsstater. 

 d) Udformningen omfatter regler, der 

sikrer, at kapaciteterne tildeles i god tid i 
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forvejen for at sende passende 

investeringssignaler om nye og mere 

effektive anlæg, som skal bygges, i stedet 

for at forlænge levetiden af ældre og mere 

forurenende anlæg. 

 e) Der indføres regler om luftkvalitet for 

at eliminere de mest forurenende 

teknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  313 

Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, 

og der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. fastholder, at kapacitetsmarkeder kun 

bør anvendes, når følgende kriterier er 

opfyldt: 

 a) Deres behov bekræftes af strenge 

vurderinger af forsyningssikkerhed og 

systemtilstrækkelighed, herunder 

sammenkoblinger, lagring, 

efterspørgselsreaktion og 

grænseoverskridende 

produktionsressourcer, og baseret på en 

homogen og gennemsigtig metodologi, 

som viser en klar risiko for uafbrudt 

forsyning; vurderingen af 

systemtilstrækkelighed bør omfatte 

generelle kontroller af den økonomiske 

levedygtighed af de teknologier, der 

opererer i systemet, for at fastslå, om det 

kan forventes, at de eksisterende 

ressourcer vil forblive i drift uanset/under 

et "business as usual"-scenarie. 
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 b) Denne vurdering undersøger og 

beskriver, hvorfor der er behov for et 

kapacitetsmarked og ikke andre 

muligheder som øget sammenkobling og 

integration af markedet med nabolande, 

efterspørgselsreaktion og andre 

tilgængelige foranstaltninger. 

 c) De udformes således, at de ikke er 

diskriminerende i forhold til deltagelse fra 

andre teknologier til elektricitetslagring, 

stabile ressourcer af vedvarende energi og 

deltagelse fra virksomheder i andre 

medlemsstater. 

 d) Udformningen omfatter regler, der 

sikrer, at kapaciteterne tildeles i god tid i 

forvejen for at sende passende 

investeringssignaler til nye og mere 

effektive anlæg, som skal bygges, i stedet 

for at forlænge levetiden af ældre og mere 

forurenende anlæg. 

 e) Der indføres regler om luftkvalitet for 

at eliminere de mest forurenende 

teknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation; 

Or. de 
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Ændringsforslag  315 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  316 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; mener, at hvis der skal 

tilstræbes kapacitetsmarkeder/-

mekanismer, skal dette ske på en måde, 

som er koordineret på tværs af EU’s 

regioner, og finde sted efter 

paneuropæiske offentlige udbud for at 

undgå grænseoverskridende 
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krydssubsidiering og forskelsbehandling 

mellem industri- og andre kunder samt 

oprettelsen af individuelle/nationale 

kapacitetsmekanismer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  317 

Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at tværnationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

fuldstændig, detaljeret og gennemsigtig 

tilstrækkelighedsvurdering af 

produktionen på regionalt plan, og der 

blev konstateret en flaskehalssituation, som 

ikke kan afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; understreger, at de vedtagne 
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foranstaltninger skal være midlertidige; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  319 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en flaskehalssituation, 

som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 

mildere foranstaltninger såsom en 

strategisk reserve; understreger, at 

kapacitetsmekanismer på ingen måde må 

forvride markedet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  320 

Ian Duncan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer kun bør tillades, 

hvis der i forvejen er gennemført en 

detaljeret analyse af produktions- og 

forsyningssituationen på regionalt plan, og 

der blev konstateret en 

flaskehalssituation, som ikke kan 

afhjælpes ved hjælp af mildere 

foranstaltninger såsom en strategisk 

reserve; 

13. kræver, at nationale 

kapacitetsmekanismer bør bedømmes ud 

fra objektive retlige kriterier, hvor der 

tages højde for en række faktorer såsom 

behovet for at garantere 

forsyningssikkerhed og samtidig overveje 

andre muligheder på regionalt plan; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. understreger, at den kommende 

revision af direktivet om vedvarende 

energi og direktivet om energieffektivitet 

samt den nye udformning af 

energimarkedet er vigtige initiativer til at 

udnytte de muligheder, som ligger i 

energilagring; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  322 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, 

Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. kræver, at dårligt udformede og 

udtænkte kapacitetsmarkeder blot kan 

udgøre statsstøtte til traditionelle former 

for produktion; opfordrer derfor 

Kommissionen til nøje at overvåge, om de 

overholder retningslinjerne for statsstøtte, 

og tage højde for, om de er forenelige med 

G20's og Det Europæiske Råds tilsagn om 

at udfase skadelig støtte til fossile 

brændstoffer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  323 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale udgår 
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kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  326 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at kapacitetsmarkeder først 

skal baseres på grænseoverskridende 

deltagelse og sikre den kapacitet, som er 

bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden, efter at alle andre 

fleksibilitetsmuligheder, herunder 

lagringssystemer, er udnyttet fuldt ud; 

minder om, at brug af fossile brændstoffer 

i kapacitetskraftværker bør baseres på 

nøje undersøgelser, som væsentligt 

favoriserer de mest effektive, mindst 

forurenende og mere sikre 

brændstofkilder og teknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

14. kræver, at kapacitetsmarkeder skal 

være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse, teknologineutral (åben for 

produktion, efterspørgselsreaktion og 
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er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 
energilagring), åben for nye og 

eksisterende anlæg og markedsbaseret og 
udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og udelukkende skal sikre den 

kapacitet, som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse, når der gennemføres 

tilstrækkelige sammenkoblinger, og 

udelukkende skal belønne den kapacitet, 

som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Bendt Bendtsen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og udelukkende skal sikre den 

kapacitet, som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og udelukkende skal sikre den 

kapacitet, som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; understreger i 

denne henseende, at der ikke bør stilles 

krav om, at urentable kraftværker fortsat 

skal være tilkoblet; anbefaler, at der 

udvikles hensigtsmæssige markeder til 

supplerende tjenester, som ikke belønnes i 

øjeblikket, hvilket ville føre til mere 
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effektive løsninger med reducerede 

omkostninger for forbrugere og 

producenter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  330 

Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at kapacitetsmarkeder skal 

være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og for nye og eksisterende 

anlæg, være markedsbaseret og omfatte 

produktion, efterspørgselsreaktion og 

lagring; kræver endvidere, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal levere 

prissignaler på langt sigt og udelukkende 

skal sikre den kapacitet, som er bydende 

nødvendig for forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  331 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, 

Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at kapacitetsmarkeder skal 

være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og for nye og eksisterende 

anlæg, være markedsbaseret og omfatte 

produktion, efterspørgselsreaktion og 

lagring; kræver endvidere, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal levere 

prissignaler på langt sigt og udelukkende 

skal sikre den kapacitet, som er bydende 
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nødvendig for forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. mener, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være teknologineutrale, lige åbne for 

produktion og efterspørgselsreaktion; at 

de skal sigte efter at være åbne for 
grænseoverskridende deltagelse; at de skal 

være forholdsmæssige og udelukkende 

sikre den kapacitet, som er nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at regionale 

kapacitetsmarkeder godkendt af de 

europæiske reguleringsorganer, skal være 

åbne for grænseoverskridende deltagelse 

og udelukkende skal sikre den kapacitet, 

som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  334 

Ian Duncan 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og udelukkende skal sikre den 

kapacitet, som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse, og understreger, at de skal 

struktureres således, at de producerer den 

kapacitet, som er nødvendig for 

forsyningssikkerheden og undgår unødig 

overforsyning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  335 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og udelukkende skal sikre den 

kapacitet, som er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at nationale kapacitetsmarkeder 

skal være åbne for grænseoverskridende 

deltagelse og udelukkende skal sikre den 

kapacitet, som er nødvendig for 

forsyningssikkerheden og sikker styring af 

det elektriske system; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  336 

José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

14. kræver, at kapacitetsmarkeder skal 

være markedsbaserede og åbne for 

grænseoverskridende deltagelse, 

produktion, efterspørgselsreaktion og 
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er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

lagring og udelukkende skal frembringe 

den kapacitet, som er bydende nødvendig 

for forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. mener, at niveauet for 

forsyningssikkerhed og kapacitetsniveau 

fortsat bør fastsættes på nationalt plan af 

medlemsstaterne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  338 

Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at nationale 

kapacitetsmarkeder skal være åbne for 

grænseoverskridende deltagelse og 

udelukkende skal sikre den kapacitet, som 

er bydende nødvendig for 

forsyningssikkerheden; 

14. kræver, at kun tværnationale 

kapacitetsmekanismer skal indregnes i det 

europæiske indre marked og sikre den 

kapacitet, som er bydende nødvendig for 

den regionale eller grænseoverskridende 

forsyningssikkerhed, der er vurderet på 

forhånd; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  339 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique 
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Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. understreger behovet for at fremme 

indførelse af energilagringssystemer og 

skabe lige vilkår, hvor energilagring kan 

konkurrere med andre 

fleksibilitetsmuligheder, baseret på en 

energineutral udformning af 

energimarkedet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  340 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. opfordrer derfor til en energineutral 

udformning af energimarkedet for at give 

forskellige energilagringsløsninger 

baseret på forskellige vedvarende 

energikilder som lithium-ion-batterier, 

varmepumper eller 

hydrogenbrændstofceller en chance for at 

supplere kapaciteten til produktion af 

vedvarende energi; opfordrer ligeledes til 

at oprette klart definerede mekanismer for 

at udnytte overskydende produktion og 

begrænsning; 

  

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Maria Grapini 
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Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. understreger, at sammenkobling af 

gasnettene og koordinering af nationale 

nødforanstaltninger er nogle af de midler, 

som medlemsstaterne kan bruge til at 

samarbejde i tilfælde af alvorlige 

afbrydelser af gasforsyningen; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  342 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14b. bemærker, at konkurrence på tværs 

af grænserne kan sikre forbrugerne 

fordele ved det, at der findes flere 

energileverandører på et decentraliseret 

marked, hvilket frembringer nye, 

innovative energiselskaber; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  343 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt styrkelse 

af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af "et indre 

energimarked", der er baseret på en 

konsekvent gennemførelse af den 

eksisterende lovgivning og omfattende 

udbygning af transmissionsinfrastrukturen 

samt styrkelse af det regionale samarbejde, 
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og som kan tilvejebringe løbende signaler 

for at fastholde en sikker drift af 

elektricitetssystemet og udvikle 

vedvarende energikilder; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  344 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt styrkelse 

af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-markets" under hensyntagen til en 

retfærdig fordeling af omkostninger og 

fordele for alle energiforbrugere, baseret 

på en konsekvent gennemførelse af den 

eksisterende lovgivning og omfattende 

udbygning af transmissionsinfrastrukturen 

samt styrkelse af det regionale samarbejde; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  345 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt styrkelse 

af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-markets" på kort sigt baseret på en 

konsekvent gennemførelse af den 

eksisterende lovgivning og omfattende 

udbygning af transmissionsinfrastrukturen 

samt styrkelse af det regionale samarbejde 

og oprettelse af et supplerende sikkert 

miljø for kapitalintensive langsigtede 

investeringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  346 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt styrkelse 

af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af 

energimarkeder baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen, hvor det er 

nødvendigt, bedre sammenkoblinger, 

efterspørgselsreaktionsordninger, lagring 
samt styrkelse af det regionale samarbejde; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt styrkelse 

af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-markets" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt styrkelse 

af det regionale samarbejde, hvor der i tråd 

med nærhedsprincippet skal tages hensyn 

til det enkelte lands ret til selv at fastlægge 

sit energimiks ud fra de tilgængelige 

naturressourcer i landet; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  348 

Renato Soru 
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Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt 

styrkelse af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-markets" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissions- og 

sammenkoblingsinfrastrukturen samt 

styrkelse af det regionale samarbejde, hvor 

der tages hensyn til de særlige 

karakteristika ved elmarkederne i 

fjerntliggende områder, såsom øområder, 

der er isoleret fra det nationale 

elektricitetssystem, og hvorved 

energidiversificeringen fremmes og der 

tilskyndes til mere konkurrence med 

henblik på at øge forsyningssikkerheden; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  349 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-marktes" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning og omfattende udbygning af 

transmissionsinfrastrukturen samt 

styrkelse af det regionale samarbejde; 

15. kræver videreudvikling af "energy-

only-markets" baseret på en konsekvent 

gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning, målrettet opgradering af 

transmissions- og 

distributionsinfrastrukturen, alt efter det 

påviste behov, samt styrkelse af det 

regionale samarbejde; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  350 

Franc Bogovič 
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Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. opfordrer til at videreudvikle 

balancemarkeder for at fremme 

kommende investeringer i fleksibilitet 

under frie markedsforhold, idet 

balancemarkeder ikke bør være underlagt 

geografiske monopoler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. understreger, at energieffektivitet er 

et centralt element i strategien for 

energiunionen, da den er et effektivt 

middel til at nedbringe emissioner, sikre 

forbrugerne besparelser og mindske EU's 

afhængighed af import af fossile 

energikilder; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  352 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

16. kræver, at kapacitetsmarkeder ikke bør 

tillades, navnlig hvor man ikke har gjort 

alt, hvad man kunne, for at styrke det indre 

marked og fjerne hindringer for 
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fleksibilitet; fleksibilitet, navnlig ved at øge 

betydningen af efterspørgselsreaktion, der 

fjerner adgangsbarrierer for 

forsyningsvirksomheder, øge 

tilgængeligheden af sammenkoblet 

kapacitet og tillade operatører af 

vedvarende energi og lagring at deltage 

fuldt ud i supplerende tjenester og 

balancetjenester; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  353 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at 

styrke det indre marked og fjerne 

hindringer for fleksibilitet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at 

styrke det indre marked og fjerne 

hindringer for fleksibilitet; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  355 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at 

styrke det indre marked og fjerne 

hindringer for fleksibilitet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  356 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før en tværnational 

kapacitetsmekanisme tillades, skal være 

dokumenteret, at man har gjort alt, hvad 

man kunne, for at styrke det indre marked 

og fjerne hindringer for fleksibilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  357 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, Simona Bonafè, 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

16. kræver, at det, før en medlemsstat 

fortsætter med en kapacitetsmekanisme, 
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har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

skal være dokumenteret, at man har gjort 

alt, hvad man kunne, for at styrke det indre 

marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  358 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet, som kan berøre små 

forbrugere, navnlig SMV'er; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  359 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før en medlemsstat 

fortsætter med et kapacitetsmarked, skal 

være dokumenteret, at man har gjort alt, 

hvad man kunne, for at styrke det indre 

marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet, og der skal udarbejdes en 

plan for udfasningen af 

kapacitetsmarkedet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  360 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne med hensyn 

til omkostningseffektivitet, for at styrke det 

indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; opfordrer til, at der etableres 

en harmoniseret europæisk metodologi 

for systemtilstrækkelighed for at vurdere 

behovet for en sådan 

kapacitetsmekanisme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Ian Duncan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet baseret på en klar og objektiv 

rammelovgivning og i overensstemmelse 

med statsstøttereglerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det skal være dokumenteret, 

at man har gjort alt, hvad man kunne, for at 

styrke det indre marked og fjerne 

hindringer for fleksibilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, efter en anmodning med fornuftig 

støtte af videnskabelig dokumentation 

også skal være dokumenteret, at man har 

gjort alt, hvad man kunne, for at styrke det 

indre marked, herunder specifikke 

analyser for at udnytte mulighederne for 

energieffektivitet, energibesparelser, 

efterspørgselsreaktion og lagring fuldt ud 

og fjerne hindringer for 

efterspørgselsfleksibilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at 

styrke det indre marked og fjerne 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at det 

ikke vil hindre processen med 

integrationen og styrkelsen af det indre 
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hindringer for fleksibilitet; marked, bl.a. hvad angår fleksibilitet; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  365 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; 

16. kræver, at det, før et kapacitetsmarked 

tillades, skal være dokumenteret, at man 

har gjort alt, hvad man kunne, for at styrke 

det indre marked og fjerne hindringer for 

fleksibilitet; opfordrer til, at der etableres 

en harmoniseret europæisk metodologi 

for systemtilstrækkelighed for at vurdere 

behovet for en sådan 

kapacitetsmekanisme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. anerkender, at energifleksibilitet og 

kapacitet er vigtige i dag og bør evalueres 

ordentligt i en fremtidssikker 

markedsudformning, eftersom de 

supplerer hinanden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

José Blanco López 
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Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. fremhæver, at volatile priser er et 

usikkert signal som grundlag for 

elmarkedet og elmarkedets effektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  368 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. bemærker, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; understreger, at 

forbrugernes udsættelse for et sådant 

signal ikke desto mindre fortsat udgør en 

risiko, der er vanskelig at håndtere, og 

anerkender samtidig, at det ikke vil være 

tilstrækkeligt at fjerne energimarkedernes 

prislofter i en elmarkedsramme, der 

udelukkende gør brug af et "energy-only-

market"; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 17. fremhæver, at dynamisk prisdannelse 
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signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

har en signal- og styringsfunktion for 

elmarkedet og kan være et vigtigt element 

for elmarkedets effektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  370 

Eugen Freund 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; men påpeger, at 

der bør skelnes mellem 

energiproducenter, industrivirksomheder 

og private husholdninger; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  371 

Pilar del Castillo Vera 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. fremhæver, at volatile priser er et 

signal; bemærker, at selv om de har en 

styringsfunktion for elmarkedet og kan 

være et vigtigt element for elmarkedets 

driftseffektivitet, er det muligvis ikke 

tilstrækkeligt for investorerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 
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Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og er et vigtigt element i forhold til at 

tilskynde til at anvende 

fleksibilitetsløsninger (såsom fleksibel 

produktion, efterspørgselsreaktion, 

sammenkoblinger og lagringskapacitet, 

herunder LNG-terminaler) og dermed 

sikre et velfungerende elmarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  373 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. fremhæver, at markedets udformning 

skal sigte mod at opnå en grad af volatile 

priser, som kan sikre den nødvendige 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet, 

bidrage til et effektivt elmarked og 

frembringe de grundlæggende udløsere 

for efterspørgselsreaktioner; understreger 

samtidig, at overdreven volatilitet skal 

forhindres som en stor 

funktionsforstyrrelse på markedet, som 

navnlig kan være til skade for de svageste 

aktører og især have en uheldig 

indvirkning på de strategiske mål, som 

Unionen søger at opnå; 

Or. en 
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Ændringsforslag  374 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. fremhæver, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion for elmarkedet 

og kan være et vigtigt element for 

elmarkedets effektivitet; 

17. fremhæver, at et europæisk elmarked 

skal være markedsdrevet; understreger i 

denne henseende, at volatile priser har en 

signal- og styringsfunktion og utvivlsomt 

er et vigtigt element for elmarkedets 

effektivitet, eftersom de tilskynder til 

forbrugeraktivitet som mobilitets- og 

forbrugsmønstre; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  375 

Anneleen Van Bossuyt, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. minder om, at vedvarende energi som 

følge af sin volatile natur lægger et stort 

pres på de eksisterende energinet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  376 

Franc Bogovič 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere lagringens placering i de 

forskellige trin af elektricitetskæden og 

give transmissions- og 
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distributionsoperatører mulighed for at 

investere i, anvende og udnytte 

energilagringstjenester med henblik på 

netbalance og andre supplerende 

tjenester; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  377 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. understreger i forbindelse med det 

faldende energiforbrug, at lave 

engrospriser på energi i det meste af 

Europa afspejler en situation med 

overkapacitet som følge af EU's fejlslagne 

emissionshandelsordning og den 

manglende internalisering af eksterne 

omkostninger i forbindelse med brug af 

nukleare og fossile brændstoffer; 

bemærker, at disse priser derfor aktuelt 

ikke tilskynder til investeringer i ny 

kapacitet eller i energieffektivitet og 

efterspørgselsstyring; mener, at aktiv 

tilbagetrækning af forringet, gammel og 

ufleksibel kapacitet ville medføre flere 

fordele ved at reducere overforsyning, øge 

fleksibiliteten af energisystemet og 

forbedre indtægtssituationen for alle 

aktører; opfordrer Kommissionen til at 

vejlede medlemsstaterne i, hvordan de 

tager hånd om den eksisterende 

overkapacitet i 

grundbelastningskraftværker uden 

vedvarende energi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  378 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. bemærker, at elpriser, der varierer 

over tid, er vigtige for at sikre en fleksibel 

efterspørgsel, hvilket igen vil gøre det 

lettere at integrere vedvarende 

energikilder i nettet på 

omkostningseffektiv vis; opfordrer derfor 

Kommissionen til at udstede retningslinjer 

for modernisering af udformningen af 

eltariffer, som bør være en kombination 

af en effektiviseret, nøje begrundet fast 

komponent, som er udformet til at dække 

primært infrastrukturrelaterede 

omkostninger og 

investeringsomkostninger, og en 

komponent, der er variabel over tid, så de 

afspejler de faktiske energiomkostninger 

og giver kunderne et vigtigt 

knaphedssignal, så de kan tilpasse deres 

adfærd, nedsætte forbruget og spare 

penge; understreger, at sådanne nye 

tariffer også vil tiltrække investorer, i det 

omfang de kan foretage en detaljeret 

vurdering af risici og afkast; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  379 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. anerkender den store udfordring, der 

er forbundet med at aktivere forbrugerne 

på markedet og få dem til at reagere på 

prissignaler; understreger i denne 

henseende betydningen af at tillade 



 

PE580.478v01-00 42/144 AM\1090308DA.doc 

DA 

prisvolatilitet uden indgriben på 

markedet, eftersom dette giver mulighed 

for at gøre forbrugerne opmærksomme på 

deres forbrug og i højere grad få dem til 

at tilpasse efterspørgslen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  380 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. påpeger, at elpriser, der varierer over 

tid, kan udløse efterspørgselsfleksibilitet, 

som kan hjælpe med at skabe balance i 

udbud og efterspørgsel og udjævne 

variable produktionsmønstre for 

vedvarende energi, og understreger i 

denne henseende betydningen af, at 

elpriser afspejler de faktiske 

elektricitetsomkostninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  381 

Anneleen Van Bossuyt, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17b. opfordrer til at integrere alle 

infrastrukturomkostninger (opførelse, net, 

sammenkoblinger mv.) i beregningen af 

omkostningerne til ny (vedvarende) 

energiinfrastruktur; 

Or. en 
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Ændringsforslag  382 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17b. opfordrer Kommissionen til at give 

medlemsstaterne en metodologisk 

vejledning i at reducere den eksisterende 

overkapacitet af fossile og nukleare 

kraftværker og dermed forbedre 

markedsvilkårene for skiftende 

investeringer i retning af den mest 

avancerede kapacitet for vedvarende 

energi, navnlig i anlæg, der producerer 

regulerbar produktionskapacitet; 

anmoder medlemsstaterne om at vurdere 

mulighederne for et sådant skift og 

indarbejde det i deres nationale energi- og 

klimaplaner for 2030; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  383 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17c. bemærker, at der i den omfattende 

udformning af markedet bør tages højde 

for de store industrielle forbrugeres 

særlige behov; opfordrer Kommissionen 

til at foretage en særlig analyse af dette 

spørgsmål og navnlig støtte de industrielle 

initiativer til energieffektivitet og brug af 

vedvarende energikilder og vurdere 

muligheden for at sikre dem direkte 

adgang til engrosmarkedet for elektricitet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  384 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, og 

kræver, at der ved højere toppriser som 

følge af en udnyttelse af en dominerende 

stilling på markedet gribes ind i markedet; 

opfordrer til, at regulerede slutkundepriser 

kun bliver afskaffet fuldstændigt på 

mellemlang sigt, hvis der er gennemført 

en tilstrækkelig alternativ foranstaltning, 

der aktivt involverer sårbare borgere i 

energiovergangen; understreger, at alle 

borgere, husholdninger og samfund skal 

have adgang til alle de muligheder for 

besparelser, som vedvarende energi, 

energieffektivitet og 

efterspørgselsfleksibilitet åbner op for, og 

opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

medlemsstaterne sørger for en sådan 

adgang for sårbare 

lavindkomsthusholdninger for at vende 

tendensen med voksende energifattigdom 

og i sidste ende helt udslette den; 

opfordrer Kommissionen til at supplere 

markedskræfterne med pålidelige, 

offentligt garanterede ordninger, som 

tilskynder ikke-sårbare husholdninger til 

at donere en del af de opnåede besparelser 

enten gennem 

effektivitetsforanstaltninger, gennem 

efterspørgselsreaktion, gennem bedre og 

mere konkurrencedygtige tilbud, gennem 

dynamiske priser eller gennem andre 

forbrugerorienterede forbedringer af 

energimarkedet for at lette 

energifattigdommen i lokalmiljøet eller 

andre områder i Unionen, som de vælger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  385 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver 

afskaffet fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  386 

José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en usikkerhed om 

fremtidige topprisniveauer ikke kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  387 

Pilar del Castillo Vera 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver 

afskaffet fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kunne være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker; 

fremhæver ikke desto mindre, at det er 

nødvendigt at foretage en detaljeret 

evaluering af, hvordan markedet 

fungerer, selv ved højere toppriser; mener, 

at der skal holdes et minimumsniveau for 

regulerede endelige forbrugerpriser for at 

gøre det lettere for de forbrugere, der ikke 

er parate til at påtage sig en risiko, at 

træffe gennemsigtige valg; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  388 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og 

investorer til at investere i 

produktionskapacitet, især højeffektive 

moderne gaskraftværker, og kræver, at 

politikken selv ved højere toppriser ikke 

griber ind i markedet, og at regulerede 

slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. minder om, at den væsentligste 

hindring for en mere dynamisk 

prisfastsættelse ikke er juridisk, men 

teknisk, indtil der indføres målere med 

kommunikationsmuligheder; påpeger i 

den sammenhæng, at bibeholdelsen af 

priser, som reguleres gennem 

forholdsmæssige og gennemsigtige 

foranstaltninger, ikke udelukker 

dynamiske priselementer og ikke 

forhindrer markedets 

konkurrencebaserede virkemåde; gør 

desuden opmærksom på, at regulerede 

priser fortsat er et afgørende redskab i 

bekæmpelsen af energifattigdom; 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  389 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver 

afskaffet fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

fossilbrændstofteknologier med lave 

kapitaludgifter, men ikke i kulstoffattige 

teknologier, som er kendetegnet ved høje 

kapitaludgifter på forskud og lave 

driftsomkostninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  390 

Ian Duncan 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker; 

fremhæver imidlertid, at den manglende 

sikkerhed også kan fungere som et 

incitament til ikke at investere, og 

opfordrer derfor politikerne til at sikre en 

stabil og velreguleret rammelovgivning, 

der tilskynder til investeringer i 

vedvarende og andre former for 

kulstoffattig energi, med det klare formål 

at afskaffe regulerede slutkundepriser; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  391 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker og 

pumpekraftværker, og kræver, at 

politikken selv ved højere toppriser ikke 

griber ind i markedet, og at regulerede 

slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  392 

András Gyürk 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver udfaset 

delvist og gradvist på mellemlang sigt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  393 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker (både 

gasmotorer og -turbiner), og kræver, at 

politikken selv ved højere toppriser ikke 

griber ind i markedet, og at regulerede 

slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  394 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona 

Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at der udvises tilbageholdenhed 

med hensyn til at gribe ind på 

engrosmarkedet, selv ved højere toppriser, 

og opfordrer til, at der i enhver planlagt 

udfasning af regulerede forbrugerpriser, 

som er lavere end 

produktionsomkostningerne, tages højde 

for behovene hos sårbare forbrugere, som 

risikerer energifattigdom; 

Or. en 
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Ændringsforslag  395 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at der udvises tilbageholdenhed 

med hensyn til at gribe ind på 

engrosmarkedet, selv ved højere toppriser, 

og opfordrer til, at der i enhver planlagt 

udfasning af regulerede forbrugerpriser, 

som er lavere end 

produktionsomkostningerne, tages højde 

for behovene hos sårbare forbrugere, som 

risikerer energifattigdom; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  396 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  397 

Dominique Riquet 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver 

afskaffet fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

understreger, at regulerede priser bør 

sikre bibeholdelsen af en dynamisk 

prisfastsættelse; opfordrer til at forstærke 

fleksibiliteten i efterspørgslen gennem 

udvikling af intelligente målere; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  398 

Ivan Štefanec 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver 

afskaffet fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  399 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 
regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

yderligere incitamenter for producenter og 

investorer til at investere i 

produktionskapacitet og opfordrer til, at 

generelt anvendte regulerede 

slutkundepriser bliver udfaset på 

mellemlang sigt, samtidig med at der tages 

højde for risikoen for energifattigdom; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  400 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i energilagring, 

energieffektivitet, efterspørgselsstyring af 
produktionskapacitet for vedvarende 

energi og højeffektive moderne 

gaskraftværker; kræver, at politikken selv 

ved højere toppriser ikke griber ind i 

markedet, og at regulerede slutkundepriser 

bliver afskaffet fuldstændigt på 

mellemlang sigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  401 

Paul Rübig 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt på mellemlang sigt; 

18. konstaterer, at en forventning om 

fremtidige topprisniveauer kan være 

incitamenter for producenter og investorer 

til at investere i produktionskapacitet, især 

højeffektive moderne gaskraftværker samt 

klimaneutrale pumpekraftværker, og 

kræver, at politikken selv ved højere 

toppriser ikke griber ind i markedet, og at 

regulerede slutkundepriser bliver afskaffet 

fuldstændigt; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  402 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. understreger, at det er vigtigt at 

integrere vedvarende energi fuldstændigt i 

elmarkedet; opfordrer til at tilskynde til og 

øge deltagelsen i balancetjenester, 

forkorte lukketiderne, ensrette 

handelsperioderne med 

afregningsperioden for ubalancer og give 

mulighed for at indsende samlede bud fra 

produktionsvirksomheder i forskellige 

medlemsstater, da dette i høj grad ville 

bidrage til at nå dette mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  403 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. opfordrer til at færdiggøre 

integrationen af det indre marked og 

balance- og reservetjenester ved at 

fremme likviditet og grænseoverskridende 

handel i alle markedets tidsrammer; 

opfordrer indtrængende til at fremskynde 

det ambitiøse mål i målmodellen 

vedrørende intradag- og 

balancemarkeder, begyndende med 

harmonisering af lukketiderne og 

balancering af energiprodukter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  404 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. bemærker det øgede omfang af 

energi- og hjælpetjenester, som 

energilagring muligvis vil skulle opfylde i 

fremtiden, og opfordrer derefter til at 

udarbejde en definition af energilagring, 

der vil dække denne dobbelthed 

(udbredelse og frigørelse af elektricitet), 

samt til at fjerne de reguleringsmæssige 

hindringer for lagring af elektricitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  405 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Fredrick 

Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. understreger i denne henseende, at 

EU for at få et velfungerende "energy-

only-market" skal sørge for at forbyde 

alle prislofter for engros- og 

detailmarkedet, og opfordrer regeringerne 

til at tillade knaphedspriser på 

energimarkedet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  406 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. fremhæver behovet for at regulere 

intradagmarkederne i udformningen af 

det nye marked sammen med de 

nødvendige foranstaltninger for at kunne 

give alle aktører adgang til 

balancemekanismen; minder om, at et 

nyudformet marked vil omfatte en nøje 

omdefinering af de tilbudte produkter og 

tjenester for at kunne garantere 

retssikkerhed for alle aktører; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  407 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. bemærker, at det europæiske 

elektricitetssystem er i gang med en 

radikal omlægning, og at den nuværende 
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udformning af markedet ikke kan sende et 

effektivt signal om kulstoffattige 

investeringer på langt sigt, især på grund 

af udsigten til meget lave priser på 

engrosmarkedet; bemærker, at produktion 

af vedvarende energi på et "energy-only-

market" kendetegnet ved lave energipriser 

på engrosmarkedet vil skulle finde andre 

indtægtskilder end markedets eller 

primært udnytte offentlige 

støtteordninger, som i stedet bør udfases 

løbende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  408 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18a. Anmoder om revision af det 

eksisterende regelsæt for at fremme 

brugen af energilagringssystemer og 

andre fleksibilitetsmuligheder med det 

formål at indføde større andele af 

vedvarende, intermitterende energikilder 

med lave marginalomkostninger centralt 

eller decentralt i energisystemet; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  409 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18b. understreger, at det er vigtigt at 

integrere vedvarende energi fuldstændigt i 

elmarkedet; opfordrer til at tilskynde til og 
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øge deltagelsen i balancetjenester, 

forkorte lukketiderne, ensrette 

handelsperioderne med 

afregningsperioden for ubalancer og give 

mulighed for at indsende samlede bud fra 

produktionsvirksomheder i forskellige 

medlemsstater, da dette i høj grad ville 

bidrage til at nå dette mål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18b. opfordrer Kommissionen til at 

fremlægge forslag, der giver mulighed for 

instrumenter, der kan mindske 

indtægtsrisikoen over 20 til 30 år, så 

investeringer i ny kulstoffattig produktion 

rent faktisk drives af markedet, såsom 

fælles investeringer med kontraktmæssig 

risikodeling mellem store forbrugere og 

elproducenter eller et marked for 

langsigtede kontrakter baseret på 

prisfastsættelse på grundlag af 

gennemsnitsomkostninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  411 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18b. opfordrer til en definition af 

energioplagring i elektricitetssystemer i de 

eksisterende regelsæt; 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  412 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18 c. understreger, at det også er vigtigt at 

frigøre en efterspørgselsreaktion for at 

sikre et velfungerende nyt energimarked, 

eftersom et ufleksibelt behov nulstiller den 

tilsigtede virkning af knaphedspriser; 

bemærker, at detailpriser derfor bør 

dereguleres og sammenkobles med 

engrospriser, og hvis man gav 

forsyningsvirksomheder adgang til 

markedet og benyttede efterspørgsel i 

balancemarkeder, ville det optimere 

efterspørgselspotentialet og øge 

fleksibiliteten; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  413 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18c. opfordrer til oprettelsen af en særlig 

kategori for strømlagringssystemer i de 

eksisterende regelsæt ud over produktion, 

netdrift og forbrug; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  414 

Werner Langen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 18d. opfordrer til, at strømforsynings- og 

systemtjenesteydelser tildeles efter et 

markedsøkonomisk princip; mener, at en 

sådan åben udlicitering, uanset om den er 

national eller tværnational, skal være 

teknologineutral og muliggøre, at også 

energioplagringssystemer kan deltage; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  415 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør opmærksom på, at indtil og 

medmindre de eksterne omkostninger til 

energi afspejles i en stærk 

emissionshandelsordning, skal der fortsat 

sikres en tilstrækkelig høj og stabil 

kulstofpris og et fuldt ud fleksibelt marked 

uden overkapacitet for at give mulighed 

for at udvikle balancepriser, som støtter 

og slår bro mellem foranstaltninger for 
vedvarende energiformer; understreger, at 

det er afgørende, at medlemsstaterne får 

mulighed for at fortsætte nationale 

støtteordninger, navnlig for mindre lokal 
og decentral produktion af vedvarende 

energi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  416 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør opmærksom på, at enhver støtte til 

vedvarende energiformer bør begrundes 

med hensyn til de eksisterende 

markedsvilkår og udformes således, at 

den minimerer omkostningerne og 

varigheden og samtidig sikrer, at 
vedvarende energiformer reagerer på 

markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  417 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 

mindst 30 %; gør opmærksom på, at det i 

lyset af de utallige markedssvigt, der 

observeres i dag (svag 

emissionshandelsordning i EU, ingen 

internalisering af eksterne omkostninger 

til fossile brændstoffer og atomenergi, 

ufleksibelt marked) er nødvendigt at 

fastholde en særskilt indtægtsstrøm for 
vedvarende energi som foreslået af Det 

Internationale Energiagentur (IEA); 

Or. en 
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Ændringsforslag  418 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 27 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; bemærker endvidere 

faren ved nedsat industriel 

konkurrenceevne og kulstoflækage, der 

opstår som følge af forkert udformede 

støttesystemer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  419 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 27 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  420 

Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 27 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer på 

nationalt plan, da dette skaber unødig 

konkurrenceforvridning på det indre 

marked i EU, og at også de vedvarende 

energiformer skal reagere på markedets 

signaler i dette nye energisystem, da 

markedssignalerne ellers ville blive 

skærpet uforholdsmæssigt for alle 

elproducenter; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  421 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 

30%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 

27 % som vedtaget af Rådet i oktober 

2014; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  422 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 

30 %; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 

30 % og mener, at der for at sikre de 

nødvendige investorer og retssikkerhed er 

behov for nationale mål; fremhæver, at 

veludformede støtteordninger har været et 

nyttigt værktøj til hurtigt at nedbringe 

omkostningerne ved vedvarende 

energiformer som solcelleenergi og 

vindkraft på land, og i takt med at disse 

teknologier bliver omkostningseffektive og 

modnes, vil der ikke længere være behov 

for sådanne ordninger; understreger, at 

såfremt der fortsat er behov for 

støtteordninger til mindre modne former 

for vedvarende energi, bør de udformes på 

en effektiv måde, der minimerer 

forvridning af markedet og samtidig 

sikrer effektive resultater med hensyn til 

udvikling af produktionskapacitet for 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  423 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 
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%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

%; beklager de manglende bindende 

europæiske mål, der kan nedbringes til 

bindende nationale mål for andelen af 

vedvarende energiformer; fastholder, at 

der i lyset af bindende mål for vedvarende 

energiformer skal fastlægges alternative 

regulerende foranstaltninger for at nå 

EU's mål for vedvarende energiformer 

inden for rammerne af klima- og 

energimålene for 2030; bemærker, at 

støtte til vedvarende energiformer skal 

være markedsrelevant og markedsbaseret 

og reagere på markedets signaler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  424 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at prisen på 

energi fra en lang række vedvarende 

energikilder er faldet mærkbart på det 

seneste, og at støtten til vedvarende energi 

skal afspejle de faldende omkostninger til 

energiproduktion; understreger, at der 

stadig er behov for støtte til nye 

vedvarende energiteknologier, hvis vi skal 

nå målene for EU's energi- og 

klimapolitik; 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  425 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; understreger til dette 

formål, at der på energimarkedet bør 

indføres mekanismer med henblik på at 

tilvejebringe langsigtede signaler, såsom 

markeder for kapacitet, såvel som en 

markedsudformning, der er mere 

konsistent med integrationen af 

vedvarende energikilder i selvsamme 

marked; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  426 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer; 

Or. de 
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Ændringsforslag  427 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den fortsatte integration af 

vedvarende energi på EU's energimarked; 

gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; anerkender endvidere 

den ikke-planlagte natur af vedvarende 

energiformer og opfordrer derfor de 

medlemsstater, der udfaser atomkraft eller 

tilsvarende energikilder, til at sørge for, at 

de erstattes af en energiproduktion, der 

kan sikre en tilsvarende forsyning og 

bidrage til det europæiske energimarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  428 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at det ikke 

længere er i trit med tiden permanent at 

støtte vedvarende energiformer, og at også 

de vedvarende energiformer skal reagere 

på markedets signaler i dette nye 

energisystem, da markedssignalerne ellers 

ville blive skærpet uforholdsmæssigt for 

alle elproducenter; 

19. støtter den Europæiske Unions mål om 

at øge andelen af vedvarende energi til 30 

%; gør dog opmærksom på, at den 

omfattende støtte til produktion af fossile 

brændstoffer og den kroniske 

undervurdering af deres økonomiske 

indvirkning på miljø og sundhed ikke 

længere er i trit med tiden og er ineffektiv 

og kontraproduktiv; minder om, at 

eventuelle støtteordninger for andre 

energikilder, herunder vedvarende 
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energiformer, som ikke følger strategiske 

overvejelser, eller som har en tendens til 

at blive permanente, heller ikke længere 

er i trit med tiden og er ineffektive og 

kontraproduktive; bemærker, at en 

generel energistrategi sammen med en 

sund mekanisme for prisdannelse, som 

ikke hindres af kunstige begrænsninger, 

og som lettes af en jævn strøm af 

oplysninger og ikke forvrides af nogen 

form for dominerende stillinger eller 

teknologisk fastlåsning, bør gøre det 

lettere at træffe investeringsbeslutninger; 

anerkender, at også de vedvarende 

energiformer skal reagere på 

kombinationen af markedets signaler og 

strategiske input i dette nye energisystem, 

selv om producenter af vedvarende energi 

fortsat kan have brug for mekanismer til 

indtægtsstabilisering, der supplerer 
markedssignalerne, som grundlag for 

deres investeringer; fastholder, at det er 

nødvendigt at fjerne adgangsgebyrer og 

lovgivningsmæssige hindringer på 

energimarkederne for decentrale 

producenter og producenter/forbrugere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  429 

Hannu Takkula 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. mener, at nationale støtteordninger 

for vedvarende energikilder bør udfases 

inden 2020, og at EU's 

emissionshandelsordning bør blive det 

primære incitament for investeringer i 

produktion af kulstoffattig energi; 

opfordrer Kommissionen til straks at 

vurdere behovet for nye foranstaltninger 

for at fremskynde processen med at styrke 
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EU's emissionshandelsordning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. mener, at der nu skal fokuseres på at 

udfase støtte til de forskellige energityper i 

stedet for at harmonisere niveauet i EU; 

er overbevist om, at dette vil fremme 

konkurrencen og 

omkostningseffektiviteten samt være til 

gavn for forbrugerne; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at støtten under 

de nuværende omstændigheder holdes på 

et minimum; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  431 

Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. understreger betydningen af digitale 

teknologier med hensyn til at sende 

prissignaler, der lader 

efterspørgselsreaktioner fungere som en 

kilde til fleksibilitet; opfordrer derfor til at 

føre en ambitiøs strategi med hensyn til 

digitalisering i energisektoren fra 

indførelse af intelligente net og 

intelligente målere til udvikling af mobile 

applikationer, onlineplatforme og 

datahubs; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. opfordrer til at gennemføre 

markedsdrevne kapacitetsmekanismer og 

langsigtede kontrakter, der kan tilbyde 

den indtægtsstabilitet, som er nødvendig 

for at tilskynde til kulstoffattige 

investeringer og opfylde Europas 

effektivitetsmål og samtidig garantere 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  433 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19b. opfordrer til at indføre en 

markedsbaseret kapacitetsmekanisme, der 

slår bro mellem teknologiomkostningerne 

og markedsindtægten for at integrere 

kulstoffattige investeringer i markedet, 

garantere forsyningssikkerhed og 

reducere risikoen for investorerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  434 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 
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Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde ambitiøse og konkrete, kvantitative 

mål for den vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med sikkerhed for investorer i 

vedvarende energiformer for øje; anser 

derfor indfødningsprioritet og faste priser 

for at være nødvendige for at opfylde 

investorernes behov; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  435 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af det endelige 

energiforbrug uafhængigt af, hvad der sker 

på markedet, og fremhæver derfor, at det er 

vigtigt, at fremme af vedvarende energi 

sker med omkostningseffektivitet for øje; 

minder derfor om det fortsatte behov for 

lige markedsbetingelser og 

indtægtsstabilisering af investeringer i 

vedvarende energikilder, i lyset af at de 

store energiprisusikkerheder, som 

producenter af vedvarende energikilder 

står over for, fører til høje 

kapitalomkostninger for vedvarende 

energikilder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  436 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne i henhold 

til 2020-rammerne skal opfylde konkrete, 

kvantitative mål for den vedvarende 

energis andel af energiforbruget 

uafhængigt af, hvad der sker på markedet, 

og fremhæver derfor, at det er vigtigt, at 

fremme af vedvarende energi sker med 

konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje og 

anerkender samtidig, at de mange 

forskellige vedvarende teknologier 

befinder sig på forskellige udviklingstrin 

og har forskellige egenskaber og derfor 

ikke kan behandles med en 

universaltilgang; anser 

investeringsfremme for at være mere i 

overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; for at 

sikre et gunstigt investeringsmiljø bør alle 

eksisterende RES-planer bevare alle 

direkte og indirekte fordele på det 

tidspunkt, hvor investeringsbeslutningen 

blev taget, herunder indfødningsprioritet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  437 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, mål for den vedvarende 

energis andel af energiforbruget 
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energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

uafhængigt af, hvad der sker på markedet, 

og fremhæver derfor, at det er vigtigt at 

fremme investeringer på forskellig vis; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  438 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor EU's emissionshandelsordning for 

at være det mest effektive værktøj og 
investeringsfremme for at være mere i 

overensstemmelse med markedet end 

nuværende indfødningsprioritet og faste 

priser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  439 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Simona Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne i henhold 

til 2020-rammerne skal opfylde konkrete, 

kvantitative mål for den vedvarende 

energis andel af energiforbruget 

uafhængigt af, hvad der sker på markedet, 

og fremhæver derfor, at det er vigtigt, at 

fremme af vedvarende energi sker med 

konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje og 

anerkender samtidig, at de mange 

forskellige vedvarende teknologier 

befinder sig på forskellige udviklingstrin 

og har forskellige egenskaber og derfor 

ikke kan behandles med en 

universaltilgang; anser 

investeringsfremme for at være mere i 

overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; for at 

sikre et gunstigt investeringsmiljø bør alle 

eksisterende RES-planer bevare alle 

direkte og indirekte fordele på det 

tidspunkt, hvor investeringsbeslutningen 

blev taget, herunder indfødningsprioritet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  440 

José Blanco López 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 
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indfødningsprioritet og faste priser; indfødningsprioritet og faste priser; 

foreslår at analysere fleksible metoder til 

at dele omkostninger blandt alle 

forurenende energier for at nå det 

europæiske 2030-mål for vedvarende 

energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  441 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker på harmoniseret vis gennem 

politikker for bl.a. omsættelige grønne 

certifikater og med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  442 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af det endelige 
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energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

energiforbrug uafhængigt af, hvad der sker 

på markedet, og fremhæver derfor, at det er 

vigtigt, at strategisk fremme af vedvarende 

energi sker med fokus på reel 

konkurrenceevne blandt kulstoffattige 

kraftværker, som ikke bruger 

kerneenergi, og på omkostningseffektivitet 

ved at sikre et markedsbaseret 

investeringsmiljø og moderne, stabile og 

effektive lovgivningsrammer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  443 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  444 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 
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vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor støtte, der fastlægges af 

konkurrenceprægede mekanismer, og 

hvor prissignaler kan nå frem til 

producenterne, for at være mere i 

overensstemmelse med markedet end faste 

indfødningstakster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  445 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje gennem 

markedsbaserede licitationssystemer; i 

denne sammenhæng er for eksempel 

konkurrenceevnen som 
investeringsfremme mere i 

overensstemmelse med markedet end faste 

indfødningstariffer og generelle regler om 

fortrinsstilling; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  446 

Carlos Zorrinho 
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Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme og forskning 

for at være mere i overensstemmelse med 

markedet end indfødningsprioritet og faste 

priser; 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  447 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være mere 

i overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor EU's emissionshandelssystem for at 

være det mest effektive værktøj og 
investeringsfremme for at være mere i 

overensstemmelse med markedet end 

indfødningsprioritet og faste priser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  448 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af 

energiforbruget uafhængigt af, hvad der 

sker på markedet, og fremhæver derfor, at 

det er vigtigt, at fremme af vedvarende 

energi sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; anser 

derfor investeringsfremme for at være 

mere i overensstemmelse med markedet 

end indfødningsprioritet og faste priser; 

20. påpeger, at medlemsstaterne skal 

opfylde konkrete, kvantitative mål for den 

vedvarende energis andel af det endelige 

energiforbrug uafhængigt af, hvad der sker 

på markedet, og fremhæver derfor, at det er 

vigtigt, at fremme af vedvarende energi 

sker med konkurrenceevne og 

omkostningseffektivitet for øje; bemærker, 

at der i forbindelse med enhver 

støtteordning for vedvarende energi skal 

sikres markedsaccept, og at en 

markedsbaseret fordelingsmekanisme vil 

bidrage til at begrænse 

finansieringsomkostningerne til det 

ønskede niveau, fremme konkurrencen og 

sikre, at integrationen af vedvarende 

energi baseres fuldt ud på markedets 

signaler og overholder med EU's 

retningslinjer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  449 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

21. understreger, at målet med 

støtteordninger i betragtning af de 

vedvarende energiformers tiltagende 

tekniske modning og deres øgede 

udbredelse er at gøre det muligt for nyere 

og dyrere teknologier at gøre fremskridt i 

takt med deres indlæringskurve; kræver, 

at der i støtteordningerne tages hensyn til 
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de forskellige modningsniveauer, særlige 

barrierer og karakteristiske risikoprofiler 

ved forskellige teknologier på området for 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  450 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

21. fastholder, at støttemekanismer i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede i kraft af 

teknologispecifikke auktioner for 

projekter i stor målestok, så 

omkostningerne bliver begrænsede for 

energiforbrugerne, mens projekter i lille 

målestok, herunder enkeltpersoners, 

almennyttige organisationers, offentlige 

instansers og SMV'ers projekter fortsat 

skal undtages fra auktioner i 

overensstemmelse med de nuværende 

retningslinjer for statsstøtte på miljø- og 

energiområdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  451 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 
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energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, som f.eks. præmier for 

indfødning, for at omkostningerne bliver 

begrænsede for energiforbrugerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  452 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, som f.eks. præmier for 

indfødning, for at omkostningerne bliver 

begrænsede for energiforbrugerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  453 

Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, som f.eks. præmier for 

indfødning, for at omkostningerne bliver 

begrænsede for energiforbrugerne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  454 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske 

modning og deres store udbredelse skal 

være markedsbaserede, for at 

omkostningerne bliver begrænsede for 

energiforbrugerne; 

21. (Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  455 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de traditionelle vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

understreger, at der stadig er behov for 

støtte til nye vedvarende 

energiteknologier; 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  456 

Franc Bogovič 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at omkostningerne 

bliver begrænsede for energiforbrugerne; 

21. fastholder, at støtteordninger i 

betragtning af de vedvarende 

energiformers tiltagende tekniske modning 

og deres store udbredelse skal være 

markedsbaserede, for at behovet for 

kapacitetsmarkeder minimeres, og 
omkostningerne bliver begrænsede for 

energiforbrugerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  457 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring 

af markedet til større fleksibilitet, således 

at CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

udgår 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  458 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

22. understreger sammenhængen mellem 

forsynings- og klimapolitiske mål; kræver, 

at emissionshandelsordningen reformeres, 
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emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

så den i højere grad bidrager til at opnå 

dekarboniseringsmålene for europæisk 

økonomi, mens der åbnes for en 

"retfærdig omstilling" for alle 

arbejdstagere uden at underminere 

livskvaliteten eller generere 

ekstraordinære gevinster; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  459 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

22. kræver konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet for at belønne fleksibilitet, 

således at CO2- og brændstofpriserne 

fremover i højere grad kan støtte 

udbredelsen af vedvarende energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  460 

Vladimir Urutchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af alle 
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vedvarende energikilder; former for forsvarlig kulstoffattig 

kraftproduktion; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  461 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte lige vilkår ved 

udbredelsen af rene kulteknologier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  462 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Miroslav 

Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

22. kræver konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  463 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Vladimir Urutchev, Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet for at fjerne de indirekte 

omkostninger ved ordningen og opnå 
større fleksibilitet, således at CO2- og 

brændstofpriserne fremover kan udgøre 

den eneste form for støtte til udbredelsen 

af vedvarende energikilder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  464 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring af 

markedet til større fleksibilitet, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; 

22. kræver konsekvent omstrukturering af 

emissionshandelsordningen, således at 

CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 

vedvarende energikilder; bifalder 

Kommissionens mål om at øge 

fleksibiliteten på elmarkedet for at sætte 

skub i udbygningen af vedvarende energi, 

både i form af store værker og små 

decentrale værker; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  465 

Pilar del Castillo Vera 
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Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver 

konsekvent styrkelse af 

emissionshandelsordningen og ændring 

af markedet til større fleksibilitet, således 

at CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af 
vedvarende energikilder; 

22. advarer mod at blande forsynings- og 

klimapolitiske mål sammen; kræver en 

bedre koordineret og mere 

helhedsorienteret tilgang til udviklingen 
af vedvarende energikilder under 

hensyntagen til 

emissionshandelsordningen, 

sammenkoblingsmålene og 

energieffektiviteten for at sikre, at 

investeringerne i vedvarende energikilder 

målrettes effektivt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  466 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Pilar 

del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 22a. opfordrer Kommissionen til at 

iværksætte en undersøgelse af nye og 

omkostningseffektive 

markedsudformninger med henblik på at 

sikre forbrugerne el til en fornuftig pris 

og hindre kulstoflækage; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  467 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, 

at der i tilfælde af afvigelser fra den 

køreplan, som operatøren har indberettet, 

skal opkræves en passende 

energibalancepris; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  468 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, 

at der i tilfælde af afvigelser fra den 

køreplan, som operatøren har indberettet, 

skal opkræves en passende 

energibalancepris; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  469 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

23. kræver en gradvist øget deltagelse 

blandt store operatører af anlæg til 
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ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, 

at der i tilfælde af afvigelser fra den 

køreplan, som operatøren har indberettet, 

skal opkræves en passende 

energibalancepris; 

vedvarende energi på markederne for 

balancering under hensyntagen til 

omfanget af de vedvarende energikilders 

indtrængen på de forskellige markeder 

med det mål at gøre markederne mere 

modne, navnlig ved at etablere likvide 

intradagmarkeder, sikre harmonisering af 

markedernes lukketid og afbalancere 

energiprodukterne for at gøre det muligt 

for markedsaktørerne at handle tættere på 

leveringstidspunktet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  470 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, 

at der i tilfælde af afvigelser fra den 

køreplan, som operatøren har indberettet, 

skal opkræves en passende 

energibalancepris; 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for deres elektricitetsbalance, og 

betoner, at der i tilfælde af afvigelser fra 

den køreplan, som operatøren har 

indberettet, skal opkræves en passende 

energibalancepris; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  471 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Vladimir Urutchev, Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 
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der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, skal 

opkræves en passende energibalancepris; 

der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, skal 

opkræves en pris, der afspejler hele 

gebyret for ubalance; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  472 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 

der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, skal 

opkræves en passende energibalancepris; 

23. kræver, at operatører af store anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 

der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, kan 

opkræves en passende energibalancepris; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  473 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 

der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, skal 

opkræves en passende energibalancepris; 

23. bemærker, at effektiv gennemførelse 

af en ny energimodel, der passer til 

vedvarende energikilder og sikrer lige 

vilkår for alle teknologier, er en 

forudsætning for at opnå målet om, at alle 

operatører tager et konsekvent ansvar for 

balancen mellem udbud og efterspørgsel i 

deres område, og betoner, at der i tilfælde 

af afvigelser fra den køreplan, som 

operatøren har indberettet, skal opkræves 

en passende energibalancepris; bemærker, 

at den nye energimarkedsmodel skal 
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graduere dette ansvar afhængigt af de 

forskellige vedvarende teknologiers 

indtrængen på de nationale markeder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  474 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina 

Werner, Simona Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, 

at der i tilfælde af afvigelser fra den 

køreplan, som operatøren har indberettet, 

skal opkræves en passende 

energibalancepris; 

23. erindrer om, at det i retningslinjerne 

for statsstøtte fra 2014 kræves, at 

producenter af energi fra vedvarende 

energikilder fra og med 2016 skal påtage 

sig et ansvar for balancering, der defineres 

som en forpligtelse til at kompensere for 

kortvarige afvigelser fra deres tidligere 

leveringsforpligtelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  475 

Françoise Grossetête 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 

der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, skal 

opkræves en passende energibalancepris; 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi i tråd med 

bestemmelserne i Kommissionens 

retningslinjer for statsstøtte til 

miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 tager 

et konsekvent ansvar for balancen mellem 

udbud og efterspørgsel i deres område, og 

betoner, at der i tilfælde af afvigelser fra 

den køreplan, som operatøren har 

indberettet, skal opkræves en passende 

energibalancepris; 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  476 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Kaja Kallas, 

Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, og betoner, at 

der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, 

som operatøren har indberettet, skal 

opkræves en passende energibalancepris; 

23. kræver, at operatører af anlæg til 

vedvarende energi tager et konsekvent 

ansvar for balancen mellem udbud og 

efterspørgsel i deres område, da dette kan 

skabe lige vilkår, og betoner, at der i 

tilfælde af afvigelser fra den køreplan, som 

operatøren har indberettet, skal opkræves 

en passende energibalancepris; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  477 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. erindrer om, at det i retningslinjerne 

for statsstøtte fra 2014 kræves, at 

producenter af energi fra vedvarende 

energikilder fra og med 2016 skal påtage 

sig et ansvar for balancering, der 

defineres som en forpligtelse til at 

kompensere for kortvarige afvigelser fra 

deres tidligere leveringsforpligtelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  478 

Dario Tamburrano, David Borrelli 



 

PE580.478v01-00 92/144 AM\1090308DA.doc 

DA 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. erindrer om, at der er behov for at 

tilpasse markedsudformningen for at øge 

balanceringsbidraget fra fleksible 

dekarboniserede og denukleariserede 

producenter, som integreres i bredere 

geografiske områder end de nuværende 

nationale grænser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  479 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja 

Kallas, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; en medlemsstat bør ikke 

træffe ensidige beslutninger, som har en 

væsentlig indvirkning på nabostaterne, 

uden forudgående grundige drøftelser på 

regionalt plan eller EU-plan; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  480 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; erindrer om, at vedvarende 

energikilder for det meste har en stærk 

lokal dimension; 

  

Or. en 

 

Ændringsforslag  481 

Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats startende på regionalt plan for at 

øge energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; opfordrer Kommissionen til at 

arbejde hen imod en harmoniseret 

europæisk ramme for fremme af 

vedvarende energi; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  482 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet, så vi kan nå de fælles EU-

mål; 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  483 

Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske 

effektivitet; 

24. kræver, under hensyntagen til 

nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i 

forbindelse med en yderligere udbygning 

af den vedvarende energi koordinerer deres 

indsats på regionalt plan for at øge 

energimarkedernes økonomiske effektivitet 

og nettets stabilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  484 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. opfordrer medlemsstaterne til at 

vedtage lovgivning, der tilskynder til eget 

individuelt eller kommunalt forbrug af 

vedvarende energi i lille skala med 

nettobalancesystemer; 
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Or. es 

 

Ændringsforslag  485 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. anbefaler, at medlemsstaterne 

overvejer at vedtage lovgivning, der 

tilskynder slutbrugerne til at gå over til 

egenproduktion og lokal energilagring; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  486 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

udgår 

Or. hu 

 

Ændringsforslag  487 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de udgår 
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energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  488 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at vedvarende 

energiformer gavner målet om fuld 

dekarbonisering af energisystemet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  489 

Hannu Takkula 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; mener af hensyn til 

forsyningssikkerheden og systemernes 

holdbarhed, at der ved udformning af 

fremtidens elmarked skal tages hensyn til 

værdien af pålidelig energiproduktion 

med lave emissioner til dækning af 

grundbelastningen, som f.eks. 

kernekraftproduktion; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om hurtig 

dekarbonisering og denuklearisering, vil 

få en plads i elproduktionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  491 

Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Dominique Riquet 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

sikre og bæredygtige energiformer, som 

gavner målet om gradvis dekarbonisering i 

tråd med den nylige globale Cop21-aftale, 

vil bevare deres plads ved siden af de 

vedvarende energiformer; 

 a. dekarboniseringen skal understøttes 

gennem fastlæggelse af en 

emissionsstandard med en tærskel, som 

emissionsintensive kraftværker ikke må 

overskride, hvis de vil have adgang til 

kapacitetsmarkeder eller andre 

støttemekanismer, såsom den 

moderniseringsfond, der foreslås i 

direktivet om fremme af 

omkostningseffektive 

emissionsreduktioner og 

lavemissionsinvesteringer (ETS-
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direktivet); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  492 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

sikre og bæredygtige energiformer, som 

gavner målet om gradvis dekarbonisering i 

tråd med den nylige globale Cop21-aftale, 

vil bevare deres plads ved siden af de 

vedvarende energiformer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  493 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

sikre og bæredygtige energiformer, som 

gavner målet om gradvis dekarbonisering i 

tråd med den nylige globale Cop21-aftale, 

vil bevare deres plads ved siden af de 

vedvarende energiformer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  494 

Eugen Freund 
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Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering samt 

miljøbelastningen, vil bevare deres plads 

ved siden af de vedvarende energiformer, 

og alle eksterne omkostninger i 

betydningen ”forureneren betaler” vil 

blive internaliseret; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  495 

Françoise Grossetête 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; 

25. er af den overbevisning, at samtlige de 

energiformer, som gavner målet om 

gradvis dekarbonisering, vil bevare deres 

plads ved siden af de vedvarende 

energiformer; foreslår i den henseende, at 

Kommissionen udarbejder en EU-strategi 

om konvertering af elektricitet til gas og 

af gas til elektricitet, som er en lovende 

løsning til oplagring af elektricitet på 

mellemlang og lang sigt; 

Or. fr 

Ændringsforslag  496 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. understreger betydningen af en 



 

PE580.478v01-00 100/144 AM\1090308DA.doc 

DA 

koordinering på fællesskabsplan med det 

formål at definere koncessionsordninger 

for anvendelse af vandkraft og for åbning 

af konkurrencen i sektoren med henblik 

på at undgå markedsforvridninger og 

fremme en effektiv udnyttelse af 

ressourcerne; 

Or. it 

Ændringsforslag  497 

Maria Grapini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. bemærker, at en omlægning af 

elmarkedet vil opfylde en række 

forventninger hos forbrugerne, som opnår 

reelle fordele takket være brug af nye 

teknologier, navnlig vedvarende 

energiteknologier med lave CO2-

udledninger, hvilket vil føre til indbyrdes 

afhængighed blandt EU-medlemsstaterne 

med hensyn til energisikkerhed; 

Or. ro 

Ændringsforslag  498 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. understreger, at konventionel 

produktion til dækning af 

grundbelastningen forbliver afgørende for 

at opretholde forsyningssikkerheden i 

mangel af et fuldt ud sammenkoblet elnet 

med tilstrækkelige lagringsmuligheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  499 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. opfordrer alle EU-institutioner og -

medlemsstater til at anerkende 

vedvarende energis afgørende rolle som 

en af de vigtigste dimensioner ved et lands 

reelle velstand, som sikrer langsigtet 

uafhængig forankring af dets generelle 

økonomiske aktivitet; foreslår i den 

henseende at udarbejde internationale 

aftaler, som gør det muligt at bruge 

værdien af en stats kapacitet til at 

producere vedvarende energi (der 

værdisættes ved brug af gennemsnitlige 

pristendenser fra de seneste ti år) som 

fuldgyldig garanti for dens statsgæld; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  500 

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

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. understreger, at den nuværende ikke-

bæredygtige overkapacitet hæmmer 

opnåelsen af vores energi- og klimamål; 

anmoder derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne om i samarbejde at tage 

hånd om denne overkapacitet og forbedre 

betingelserne for gennem investeringer at 

erstatte ikke-bæredygtig kapacitet med 

bæredygtige produktionsformer, 

lagringsløsninger, netsammenkoblinger 

og efterspørgsels-/responssystemer; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  501 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. understreger, at alle mennesker og 

samfund skal kunne nyde godt af 

fordelene ved vedvarende energi, 

energieffektivitet og fleksibilitet på 

efterspørgselssiden, og opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at 

medlemsstaterne styrker sårbare 

forbrugere og forbrugere med lav 

indkomst ved at sikre adgang til 

energieffektivitetsforanstaltninger og 

produktion af vedvarende energi for at 

tackle problemerne med energifattigdom; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  502 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

udgår 



 

AM\1090308DA.doc 103/144 PE580.478v01-00 

 DA 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  503 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  504 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

udgår 
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tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  505 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  506 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, 

Simona Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset; 
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gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  507 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  508 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker, der bruger det 
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energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

mest moderne tekniske grundlag, derfor 

kan yde væsentlige bidrag til integrationen 

af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  509 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, Vladimir Urutchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne tekniske 

grundlag derfor kan yde væsentlige bidrag 

til integrationen af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  510 

Hannu Takkula 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og 

eksisterende kulbaseret elproduktion på det 
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gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

mest moderne tekniske grundlag derfor kan 

yde væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  511 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne tekniske 

grundlag derfor kan yde væsentlige bidrag 

til dekarboniseringen og 

forsyningssikkerheden; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  512 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne tekniske 

grundlag derfor kan yde væsentlige bidrag 
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på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

til integrationen af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  513 

Ivan Štefanec 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne tekniske 

grundlag derfor kan yde væsentlige bidrag 

til integrationen af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  514 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne tekniske 

grundlag derfor kan yde væsentlige bidrag 

til integrationen af vedvarende energi; 
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derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  515 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne 

tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 

vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

medlemsstaterne har lov til at bruge deres 
mest energieffektive energianlæg, da disse 

kan yde væsentlige bidrag til integrationen 

af vedvarende energi; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  516 

Vladimir Urutchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af egne nationale 

energiressourcer samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 
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derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

dekarboniseringen af energisektoren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  517 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der ikke kan 

stilles spørgsmålstegn ved det nationale 

ansvar for energimikset, og at både den 

stort set CO2-neutrale kerneenergi og 

udnyttelse af nationale energireserver samt 

højeffektive gaskraftværker og kulbaseret 

elproduktion på det mest moderne tekniske 

grundlag derfor i en overgangsperiode på 

mellemlang sigt kan yde væsentlige bidrag 

til integrationen af vedvarende energi; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  518 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale vandkraft 

og udnyttelse af nationale energireserver 

samt højeffektive gaskraftværker og 

kulbaseret elproduktion på det mest 

moderne tekniske grundlag derfor kan yde 

væsentlige bidrag til integrationen af 
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integrationen af vedvarende energi; vedvarende energi; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  519 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både den stort set CO2-neutrale 

kerneenergi og udnyttelse af nationale 

energireserver samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

26. er af den opfattelse, at der i en 

overgangsperiode på mellemlang sigt ikke 

kan stilles spørgsmålstegn ved det 

nationale ansvar for energimikset, og at 

både udnyttelsen af vedvarende, stort set 

CO2-neutrale teknologier og nationale 

energireserver som vandkraft og især 

pumpevandkraftværker samt højeffektive 

gaskraftværker og kulbaseret elproduktion 

på det mest moderne tekniske grundlag 

derfor kan yde væsentlige bidrag til 

integrationen af vedvarende energi; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  520 

Hannu Takkula 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. anerkender, at halvdelen af 

medlemsstaterne har givet udtryk for 

deres hensigt om, at kernekraft fortsat 

skal være deres vigtigste kilde til 

kulstoffattig energiproduktion til dækning 

af grundbelastningen; opfordrer 

Kommissionen til at fastlægge rammer, 

der gør det muligt for de medlemsstater, 

som har besluttet at udvikle ny 

kernekraftproduktion, at gøre det; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  521 

Vladimir Urutchev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. opfordrer Kommissionen til at 

fastlægge rammer, der gør det muligt for 

medlemsstaterne at realisere deres valgte 

løsninger med hensyn til et kulstoffattigt 

energimiks; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  522 

Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af 

distributionsnet for energiunionen skal 

inddrages mere i overvejelserne; afviser 

dog, at der skal ske yderligere adskillelse 

af distributionsnettene end den, der 

allerede er fastlagt i den eksisterende 

lovgivning, eftersom den gældende 

ordning har vist sig at være god, og 

forbrugerne har mulighed for frit at 

vælge udbyder; 

27. fremhæver, at TSO-DSO-grænsefladen 

skal inddrages mere i overvejelserne: 

gennemførelse af velegnede 

forretningsmodeller, dedikerede 

infrastrukturer og harmoniseret støtte kan 

fremme en effektiv kickstart af 

efterspørgselsreaktionen i de enkelte 

medlemsstater og på tværs af grænserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  523 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona Bonafè, 

Miroslav Poche 
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Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af 

distributionsnet for energiunionen skal 

inddrages mere i overvejelserne; afviser 

dog, at der skal ske yderligere adskillelse 

af distributionsnettene end den, der 

allerede er fastlagt i den eksisterende 

lovgivning, eftersom den gældende 

ordning har vist sig at være god, og 

forbrugerne har mulighed for frit at 

vælge udbyder; 

27. fremhæver, at TSO-DSO-grænsefladen 

skal inddrages mere i overvejelserne: 

gennemførelse af velegnede 

forretningsmodeller, dedikerede 

infrastrukturer og harmoniseret støtte kan 

fremme en effektiv kickstart af 

efterspørgselsreaktionen i de enkelte 

medlemsstater og på tværs af grænserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  524 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist sig 

at være god, og forbrugerne har mulighed 

for frit at vælge udbyder; 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne, da energilandskabet bliver 

mere og mere decentraliseret, da 90 % af 

de vedvarende energikilder er forbundet 

til distributionsnettet, og da DSO'erne er 

lokalt forankrede; afviser dog, at der skal 

ske yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist sig 

at være god, og forbrugerne har mulighed 

for frit at vælge udbyder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  525 

Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist 

sig at være god, og forbrugerne har 

mulighed for frit at vælge udbyder; 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; erindrer om, hvor vigtigt 

det er for alle medlemsstater at 

gennemføre kravene om adskillelse af 

transmissions- og distributionsnettene i 

den tredje energipakke, navnlig i lyset af 

den styrkede rolle, som operatører af 

distributionsnet spiller med hensyn til 

dataadgang og dataforvaltning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  526 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist 

sig at være god, og forbrugerne har 

mulighed for frit at vælge udbyder; 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages meget 

mere i overvejelserne, da der forventes en 

væsentlig udvikling og udbredelse af 

DSO'ernes roller og opgaver, idet 

markedets indretning ændrer sig; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  527 

Pilar del Castillo Vera 
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Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist sig 

at være god, og forbrugerne har mulighed 

for frit at vælge udbyder; 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist sig 

at være god, og forbrugerne har mulighed 

for frit at vælge udbyder; understreger 

samtidig, at konkurrencemyndighederne 

skal være særdeles opmærksomme på 

vertikalt integrerede operatører af 

distributionsnet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  528 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist sig 

at være god, og forbrugerne har mulighed 

for frit at vælge udbyder; 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

(DSO) for energiunionen skal inddrages 

mere i overvejelserne; afviser dog, at der 

skal ske yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist sig 

at være god, og forbrugerne har mulighed 

for frit at vælge udbyder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  529 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; afviser dog, at der skal ske 

yderligere adskillelse af 

distributionsnettene end den, der allerede 

er fastlagt i den eksisterende lovgivning, 

eftersom den gældende ordning har vist 

sig at være god, og forbrugerne har 

mulighed for frit at vælge udbyder; 

27. fremhæver, at det lokale og regionale 

ansvar hos operatørerne af distributionsnet 

for energiunionen skal inddrages mere i 

overvejelserne; opfordrer Kommissionen 

til at vurdere, om det forårsager 

markedsforvridning til gavn for vertikalt 

integrerede oligopoler, at et overvældende 

flertal af DSO'erne ejes af 

forsyningsselskaber; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  530 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27a. opfordrer medlemsstaterne til at 

fastlægge de juridiske og administrative 

mekanismer, der er nødvendige for at 

fremme inddragelsen af de lokale 

samfund i energiomstillingen og få dem 

til at deltage i projekter med anlæg til 

produktion af vedvarende energi i lille 

skala; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  531 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 
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Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau tæt på forbrugerne, 

og kræver derfor en styrkelse af den rolle, 

operatørerne af distributionsnettene spiller 

som formidlere med hensyn til at nå vores 

mål for energiunionen, og en styrkelse af 

DSO'ernes indbyrdes samarbejde; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  532 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer, navnlig gennem 

DSO/TSO-platformen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  533 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 28. understreger, at en del vedvarende 
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overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

energi indfødes på distributionsnetniveau, 

og kræver derfor en styrkelse af den rolle, 

operatørerne af distributionsnettene spiller, 

og at de inddrages i udformningen af den 

europæiske lovgivning og i de europæiske 

reguleringsorganer, når der udarbejdes 

retningslinjer om spørgsmål, der har 

deres interesse, f.eks. vedrørende 

efterspørgselsstyring, fleksibilitet, lagring 

og TSO/DSO-grænseflader; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  534 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer ved udarbejdelse af 

overordnede retningslinjer for diverse 

fælles problemstillinger vedrørende bl.a. 

efterspørgsel/reaktion, fleksibilitet, 

DSO/TSO-grænseflader og lagring; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  535 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

28. understreger, at vedvarende energi kan 

indfødes på distributionsnetniveau, og 
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distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

kræver derfor en styrkelse af den rolle, 

operatørerne af distributionsnettene spiller, 

og at de inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  536 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; understreger, at der 

skal udarbejdes særlige bestemmelser for 

henholdsvis prosumenter, hvis indfødning 

finder sted gennem et fintmasket net med 

høj tæthed, og anlæg baseret på 

vedvarende energikilder med høj 

kapacitet, som skal kunne indføde 

opstrøms i transmissionsnettene, idet de 

drager fordel af den høje ydeevne ved 

jævnstrømsforbindelser ved høj 

spænding; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  537 

Paul Rübig 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 28. understreger, at vedvarende energi 
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overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; går ind for at forbedre 

samarbejdet mellem operatørerne af 

distributionsnettene og operatørerne af 

transmissionssystemerne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  538 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor 

en styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  539 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; opfordrer til at styrke 
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samarbejdet mellem operatørerne af 

distributionsnettene og operatørerne af 

transmissionssystemerne gennem mere 

effektive lovgivningsmæssige rammer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  540 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. understreger, at vedvarende energi 

overvejende indfødes på 

distributionsnetniveau, og kræver derfor en 

styrkelse af den rolle, operatørerne af 

distributionsnettene spiller, og at de 

inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

28. understreger, at vedvarende energi kan 

indfødes på distributionsnetniveau, og 

kræver derfor en styrkelse af den rolle, 

operatørerne af distributionsnettene spiller, 

og at de inddrages i de europæiske 

reguleringsorganer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  541 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. opfordrer medlemsstaterne til at 

installere lokale og intelligente 

elproduktionsnet, der giver mulighed for 

at styre elproduktionen og -forbruget på 

en mere nærværende og effektiv måde; 

Or. es 

Ændringsforslag  542 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 
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Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder fra ny produktion og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; kræver, 

at der sikres omkostningseffektivitet ved 

disse nødvendige investeringer i 

distributionssystemer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  543 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; kræver, 

at der sikres omkostningseffektivitet ved 

disse nødvendige investeringer i 

distributionssystemer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  544 

Miapetra Kumpula-Natri 



 

AM\1090308DA.doc 123/144 PE580.478v01-00 

 DA 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

teknologier på området for intelligente net 

og i distributionsnet, som i øjeblikket 

endnu ikke er forberedt til at modtage de 

stadig større mængder vedvarende energi 

og til at blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres, idet der 

tages hensyn til erfaringerne fra lande, 

hvor systemer med intelligente målere er 

implementeret fuldt ud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  545 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

gennemføre strategiske offentlige 

initiativer, der er retningsgivende for de 

nødvendige investeringer i distributionsnet, 

som i øjeblikket endnu ikke er forberedt til 

at modtage de stadig større mængder 

vedvarende energi, til at blive digitaliseret 

og til et dynamisk samspil med 

detailmarkedet i dets fremtidige 

udformning; og det i en sammenhæng, 

hvor især dataindsamling, -behandling og -

fordeling får stadig større betydning, hvor 

de tilsvarende standarder for 

dataudveksling skal udvikles med vægt på 

omkostningseffektivitet, driftssikkerhed og 

sikring, og hvor databeskyttelsen skal 

garanteres under alle omstændigheder; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  546 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona 

Bonafè, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

teknologier på området for intelligente net 

og i distributionsnet, som i øjeblikket 

endnu ikke er forberedt til at modtage de 

stadig større mængder vedvarende energi 

og til at blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  547 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

intelligente net og distributionsnet, som i 

øjeblikket endnu ikke er forberedt til at 

modtage de stadig større mængder 

vedvarende energi og til at blive 

digitaliseret, og det i en sammenhæng, 

hvor især dataindsamling og -fordeling får 

stadig større betydning, og hvor 

databeskyttelsen skal sikres; 

Or. pt 
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Ændringsforslag  548 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; enhver 

part, som anmoder om data fra 

forbrugerne, skal begrunde, hvorfor der 

er behov for dataene, hvilket vil sige, at 

bevisbyrden skal udvides, så den omfatter 

DSO'er/måleroperatører; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  549 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling 

og -fordeling får stadig større betydning, 

og hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at der tilskyndes til at foretage 

de nødvendige investeringer i 

distributionsnet for at kunne modtage de 

stadig større mængder vedvarende energi 

og blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især DSO'er får stadig 

større betydning for dataindsamling og -

udveksling, og hvor databeskyttelsen skal 

sikres; 

Or. en 
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Ændringsforslag  550 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet for i højere grad at 

integrere de stadig større mængder 

vedvarende energi og sikre grundig 

forberedelse på digitalisering, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  551 

Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

distributionsnet, som i øjeblikket endnu 

ikke er forberedt til at modtage de stadig 

større mængder vedvarende energi og til at 

blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

29. kræver, at det bliver nemmere at 

foretage de nødvendige investeringer i 

teknologier på området for intelligente net 

og i distributionsnet, som i øjeblikket 

endnu ikke er forberedt til at modtage de 

stadig større mængder vedvarende energi 

og til at blive digitaliseret, og det i en 

sammenhæng, hvor især dataindsamling og 

-fordeling får stadig større betydning, og 

hvor databeskyttelsen skal sikres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  552 

Vladimir Urutchev 
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Forslag til beslutning 

Punkt 29 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. understreger vigtigheden af at 

anlægge en regional tilgang til 

etableringen af den manglende 

elinfrastruktur, som er afgørende for at 

sikre bæredygtig elforsyning med det mål 

at fjerne flaskehalsene i (el)nettet og 

færdiggøre det indre energimarked; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  553 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona Bonafè 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer 

data, som de så med forbrugerens 

samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  554 

Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer 

data, som de så med forbrugerens 

udgår 
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samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  555 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer 

data, som de så med forbrugerens 

samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; 

30. mener, at indsamling, behandling og 

lagring af borgernes energirelaterede data 

skal administreres af forbrugerne selv 

eller af neutrale enheder og foregå i 

overensstemmelse med de nuværende EU-

rammer for beskyttelse af privatlivets fred 

og databeskyttelse; derfor skal dataene 

lagres i den intelligente måler på den 

enkelte forbrugers adresse, og 

forbrugeren skal bevare den fulde 

ejendom og kontrol over sine persondata; 

dataene må kun overføres til DSO'er og 

andre certificerede markedsaktører med 

forbrugerens udtrykkelige samtykke; 

dataene skal anonymiseres for at 

forhindre problemer med beskyttelse af 

privatlivets fred; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  556 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 
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markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

markedsformidlere, hvortil der strømmer 

data, som de så med forbrugerens 

samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; operatørerne af 

distributionsnettene kan desuden i lighed 

med andre markedsaktører hjælpe de 

lokale myndigheder ved at forsyne dem 

med data for at fremme energiomstilling 

inden for deres område; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  557 

Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. understreger datadreven innovations 

potentiale for at øge energisystemernes 

effektivitet og fremme 

efterspørgselsreaktionen; fremhæver 

navnlig den rolle, som platforme til 

dataudveksling kan spille som formidlere 

af tjenester på efterspørgselssiden, idet de 

gør det muligt for markedsaktører at 

integrere forskellige datakilder og udvikle 

nye tjenester; mener, at der er behov for 

klare regler, hvis operatørerne af 

distributionsnettene skal fungere som 

neutrale markedsaktører, hvortil der 

strømmer data, som de så med 

forbrugerens samtykke stiller til rådighed 

for dertil berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling, idet det sikres, at 

forbrugeren fastholder kontrollen med 

sine data; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  558 

Pervenche Berès, Edouard Martin 



 

PE580.478v01-00 130/144 AM\1090308DA.doc 

DA 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsformidlere, hvortil der strømmer 

data, som de så med forbrugerens 

samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; mener, at DSO'er 

fremmer udviklingen af markedet, spiller 

en stadig vigtigere rolle som aktive 

netforvaltere, formidlere af teknologi, 

dataforvaltere og innovatorer og yder 

vigtig bistand til de lokale myndigheder 

ved at forsyne dem med data, som kan 

lette energiomstillingen inden for deres 

område; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  559 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens aktive 

samtykke og kun efter dokumenterede 

overvejelser af aspekter vedrørende 

beskyttelse af privatlivets fred stiller til 

rådighed for dertil berettigede tredjeaktører 

uden forskelsbehandling; 

Or. en 
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Ændringsforslag  560 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer 
data, som de så med forbrugerens 

samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; 

30. mener, at operatørerne af 

distributionsnettene kan stille data fra 

forskellige kilder til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører med forbrugerens 

samtykke; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  561 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de skal stille til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling på den betingelse, at 

forbrugeren giver sit samtykke til denne 

brug af dataene; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  562 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene og operatørerne af 

transmissionssystemerne som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  563 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsformidlere, hvortil der strømmer 

data, som de så med forbrugerens 

samtykke stiller til rådighed for dertil 

berettigede tredjeaktører uden 

forskelsbehandling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  564 

Cornelia Ernst 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 

30. betragter operatørerne af 

distributionsnettene som neutrale 

markedsaktører, hvortil der strømmer data, 

som de så med forbrugerens samtykke 

stiller til rådighed for dertil berettigede 

tredjeaktører uden forskelsbehandling; 
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bemærker, at forbrugeren har en 

grundlæggende ret til at tilgå og 

kontrollere alle de data, der genereres af 

intelligente målere; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  565 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. opfordrer til en teknisk og økonomisk 

fyldestgørende definition af 

systemrelevant grundlastkapacitet og dens 

tilgængelighed for strømsystemet med 

henblik på at sikre systemsikkerheden; 

tager i betragtning, at denne kapacitets 

generelle tilgængelighed skal betragtes i 

regional sammenhæng; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  566 

Barbara Kappel 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30b. betoner nødvendigheden af at 

licenstildelingen til 

energiinfrastrukturprojekter fremskyndes 

på alle niveauer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  567 

Anneleen Van Bossuyt 
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Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over det arbejde, der 

udføres af ACER, og kræver, at agenturet 

får tilstrækkelige finansielle og 

menneskelige ressourcer til at varetage 

deres nuværende opgaver og 

ansvarsområder; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  568 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; understreger, 

at yderligere beføjelser under et revideret 

mandat for ACER også skal ledsages af 

ekstra finansiering og bemanding; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  569 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
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ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder og til at kunne 

foretage pålidelig strategisk planlægning 

af deres aktiviteter på mellemlang sigt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  570 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet og de 

nationale regulerende myndigheder får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  571 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Dan Nica, Martina Werner, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

og fremtidige opgaver og ansvarsområder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  572 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

opgaver og ansvarsområder; 

31. glæder sig over det arbejde, der udføres 

af ACER, og kræver, at agenturet får 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer til at varetage deres nuværende 

og fremtidige opgaver og ansvarsområder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  573 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. bemærker, at effektiv, uvildig og 

løbende overvågning af de europæiske 

energimarkeder er et vigtigt middel til at 

sikre et reelt indre energimarked 

kendetegnet ved fri konkurrence, de 

rigtige prissignaler og 

forsyningssikkerhed; understreger, hvor 

vigtigt ACER er i denne henseende, og ser 

frem til Kommissionens udtalelse om nye 

og øgede beføjelser for ACER i 

grænseoverskridende spørgsmål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  574 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. er af den opfattelse, at overdragelsen 

af ansvaret for systemets sikkerhed til 

overnationale instanser fører en betydelig 

lovgivningsmæssig byrde med sig, som 

ikke opvejes af nogen nævneværdig 

effektivitetsforøgelse på 

transmissionssystemoperatørernes side, og 

at det vil tage mange år at udarbejde et 

sådant lovgrundlag; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  575 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. er af den opfattelse, at overdragelsen 

af ansvaret for systemets sikkerhed til 

overnationale instanser fører en betydelig 

lovgivningsmæssig byrde med sig, som 

ikke opvejes af nogen nævneværdig 

effektivitetsforøgelse på 

transmissionssystemoperatørernes side, og 

at det vil tage mange år at udarbejde et 

sådant lovgrundlag; 

32. efterlyser, at ACER koordinerer en 

indsats rettet mod øget regionalt 

samarbejde om systemets sikkerhed blandt 

transmissionssystemoperatørerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  576 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. er af den opfattelse, at overdragelsen af 32. er af den opfattelse, at ansvaret for 
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ansvaret for systemets sikkerhed til 

overnationale instanser fører en betydelig 

lovgivningsmæssig byrde med sig, som 

ikke opvejes af nogen nævneværdig 

effektivitetsforøgelse på 

transmissionssystemoperatørernes side, og 

at det vil tage mange år at udarbejde et 

sådant lovgrundlag; 

systemets sikkerhed kun skal overdrages 

til overnationale instanser, hvis det 

medfører klare fordele for hele elnettet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  577 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. er af den opfattelse, at overdragelsen af 

ansvaret for systemets sikkerhed til 

overnationale instanser fører en betydelig 

lovgivningsmæssig byrde med sig, som 

ikke opvejes af nogen nævneværdig 

effektivitetsforøgelse på 

transmissionssystemoperatørernes side, og 

at det vil tage mange år at udarbejde et 

sådant lovgrundlag; 

32. er af den opfattelse, at overdragelsen af 

ansvaret for systemets sikkerhed til 

overnationale instanser fører en betydelig 

lovgivningsmæssig byrde med sig, som 

ikke opvejes af nogen nævneværdig 

effektivitetsforøgelse på transmissions- og 

distributionssystemoperatørernes side, og 

at det vil tage mange år at udarbejde et 

sådant lovgrundlag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  578 

Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

33. går ikke ind for, at ACER tillægges en 

omfattende overvågning af 

energimarkedet, fordi der til det formål 

ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 
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overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  579 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender og styrke dets tilsyn med 

ENTSO-E, navnlig med hensyn til 

udarbejdelsen af netregler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  580 

Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender og til at udvikle 

hensigtsmæssige værktøjer, som sætter 

ACER i stand til effektivt at overvåge 
energimarkedet, uden at der skal etableres 

en ny mammutmyndighed; 

Or. en 
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Ændringsforslag  581 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  582 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  583 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER en 

styrket central rolle i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender og interregionale spørgsmål 

om det nye energimarked; opfordrer 

således til at opfylde behovet for tilsyn 

med, at det indre energimarked fungerer 

tilfredsstillende, idet det praktiske ansvar 

for ensartet og gennemsigtig rapportering 

overlades til medlemsstaterne under 
ACER's samordning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  584 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at give ACER øgede 

kompetencer og tilstrækkelige ressourcer; 

navnlig skal agenturet tillægges 
beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; agenturets 

markedsovervågning skal intensiveres, 

navnlig med hensyn til 

afkortningspraksis, og det samme gælder 

gennemgangen af ENTSO-E's aktiviteter, 

herunder netreglerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  585 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at give ACER øgede 

kompetencer og tilstrækkelige ressourcer; 

navnlig skal agenturet tillægges 
beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; agenturets 

markedsovervågning skal intensiveres, 

navnlig med hensyn til 

afkortningspraksis, og det samme gælder 

gennemgangen af ENTSO-E's aktiviteter, 

herunder netreglerne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  586 

Werner Langen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at ACER 

tillægges en omfattende overvågning af 

energimarkedet, fordi der til det formål 

ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at ACER 

tillægges en omfattende overvågning af 

energimarkedet, fordi der til det formål 

ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed og systemsikkerheden 

ville blive påvirket; 

Or. de 

Ændringsforslag  587 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Martina Werner, Simona Bonafè, Miroslav 

Poche 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at ACER 

tillægges en omfattende overvågning af 

energimarkedet, fordi der til det formål 

ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender, navnlig i forbindelse med de 

regionale initiativer på området for 

samarbejde om sikring, med henblik på at 

optimere forvaltningen af 

energiressourcerne, tage hensyn til 

særlige nationale forhold, holde fokus på 

omkostningerne og respektere 

markedsvilkårene; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  588 

Csaba Molnár 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; går dog ikke ind for, at 

ACER tillægges en omfattende 

overvågning af energimarkedet, fordi der 

til det formål ville skulle etableres en ny 

mammutmyndighed; 

33. opfordrer til at tillægge ACER 

beslutningsbeføjelser i forbindelse med 

samordningen af grænseoverskridende 

anliggender; bakker op om, at ACER på 

længere sigt foretager omfattende 

overvågning af EU's energimarked, og at 

der etableres regionale kontrolcentre, med 

henblik på at gennemføre energiunionen;  

Or. hu 

Ændringsforslag  589 

Claude Turmes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33a. bemærker, at Kommissionens forslag 

om en ny udformning af energimarkedet 

udelukkende fokuserer på elsektoren; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge 

mulighederne for at gennemgå 

udformningen af markedet for naturgas 

med det mål at tage hånd om 

udfordringerne i gassektoren (f.eks. den 

svingende efterspørgsel efter gas i EU, 

strandede aktiver og tariferingssystemer, 

yderligere markedsintegration samt 

ACER's og ENTSO-G's roller); 

Or. en 

 

Ændringsforslag  590 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33a. glæder sig over det arbejde, der 

udføres af ACER, og kræver, at agenturet 

får tilstrækkelige menneskelige og 

finansielle ressourcer til at varetage sine 

nuværende opgaver og ansvarsområder, 

uden at det samlede europæiske budget 

øges; 

Or. en 

 


