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Ændringsforslag   39 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Konkurrenceevne, bæredygtighed og 

energisikkerhed er de overordnede mål for 

en stærk energiunion med en 

fremadskuende politik for 

klimaforandringer. 

(1) Bekæmpelse af energifattigdom, 

styrkelse af energiuafhængighed og -

forsyning, sikring af lige adgang til energi 

som et socialt gode, udvikling af sund 

konkurrence, bæredygtighed og 

energisikkerhed er de overordnede mål for 

en stærk energiunion med en 

fremadskuende politik for 

klimaforandringer. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   40 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Konkurrenceevne, bæredygtighed og 

energisikkerhed er de overordnede mål for 

en stærk energiunion med en 

fremadskuende politik for 

klimaforandringer. 

(1) Inklusion, kompatibilitet med 

termodynamikkens fysiske krav, 

bæredygtighed og geopolitisk sikkerhed er 

de overordnede mål for en stærk 

energiunion med en fremadskuende politik 

for klimaforandringer. Energi snarere end 

en monetær politik er vejen til at opbygge 

en virkelig Union baseret på velstand. 

Or. en 

Begrundelse 

Det forventes, at konkurrenceevne vil være en logisk konsekvens af de udvidede mål, som er 

angivet i ændringsforslaget. Der foreslås et yderligere vigtigt politisk mål med henblik på at 
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opbygge en Union, der går ud over den nuværende Unions begrænsninger. 

 

Ændringsforslag   41 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Sammenlignelige, opdaterede, 

pålidelige og harmoniserede oplysninger af 

høj kvalitet om de priser på naturgas og 

elektricitet, som de endelige kunder 

betaler, er nødvendige for at kunne udvikle 

EU's energipolitik og overvåge 

medlemsstaternes energimarkeder. 

(2) Sammenlignelige, opdaterede, 

pålidelige og harmoniserede oplysninger af 

høj kvalitet om de priser på naturgas og 

elektricitet, som de endelige kunder 

betaler, er nødvendige for at kunne 

overvåge, om målet om 

energiforsyningssikkerhed opfyldes, 

samtidig med at menneskeretten til lige og 

prismæssig overkommelig adgang til 

energi som et gode, der fremmer social 

udvikling, beskyttes. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   42 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Sammenlignelige, opdaterede, 

pålidelige og harmoniserede oplysninger af 

høj kvalitet om de priser på naturgas og 

elektricitet, som de endelige kunder 

betaler, er nødvendige for at kunne udvikle 

EU's energipolitik og overvåge 

medlemsstaternes energimarkeder. 

(2) Sammenlignelige, kildesensitive, 

opdaterede, pålidelige og harmoniserede 

oplysninger af høj kvalitet om de priser på 

naturgas og elektricitet, som de endelige 

kunder betaler, er nødvendige for at kunne 

udvikle EU's energipolitik og overvåge 

medlemsstaternes energimarkeder. 

Or. en 
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Begrundelse 

Mere og mere tyder på, at den endelige forbrugers køb og adfærd i stadig stigende grad vil 

være baseret på information om den forbrugte energis såvel fysiske som geografiske 

oprindelse. Vi må tage højde for denne rettighed for vores borgere. 

 

Ændringsforslag   43 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Denne forordning har til formål at 

frembringe europæiske statistikker, der kan 

danne grundlag for energipolitikker, der 

især er rettet mod at skabe et fuldt 

integreret indre energimarked for 
kunderne. Større gennemsigtighed i 

forbindelse med energiomkostninger og -

priser, samt den offentlige støttes niveau, 

bør lægges frem for at forbedre 

markedsintegrationen. 

(3) Denne forordning har til formål at 

frembringe europæiske statistikker, der kan 

danne grundlag for energipolitikker, der 

især skal sikre energiforsyningssikkerhed 

for alle kunderne. Større gennemsigtighed 

i forbindelse med energiomkostninger og -

priser, samt den offentlige støttes niveau, 

bør lægges frem for at opnå sund 

konkurrence og beskytte husholdninger 

og endelige forbrugere mod profitmageri. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   44 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Denne forordning har til formål at 

frembringe europæiske statistikker, der kan 

danne grundlag for energipolitikker, der 

især er rettet mod at skabe et fuldt 

integreret indre energimarked for 

kunderne. Større gennemsigtighed i 

forbindelse med energiomkostninger og -

priser, samt den offentlige støttes niveau, 

bør lægges frem for at forbedre 

markedsintegrationen. 

(3) Denne forordning har til formål at 

frembringe europæiske statistikker, der kan 

danne grundlag for energipolitikker, der 

især er rettet mod at skabe et fuldt 

integreret indre energimarked for 

kunderne. Definitiv gennemsigtighed i 

forbindelse med energiomkostninger, der 

tager detaljeret metodisk højde for sociale 

og miljømæssige elementer i de 

omkostninger, der systematisk er 
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eksternaliseret i nyere tid, og priser, samt 

den offentlige støttes niveau, bør lægges 

frem for at forbedre markedsintegrationen. 

Or. en 

Begrundelse 

Gennemsigtighed er et vigtigt overordnet politisk mål med henblik på at fremme reel 

demokratisk inddragelse af borgerne. "Større" er ikke tilstrækkeligt. Dårligt bogført 

eksternalisering af omkostninger (eller tilmed slet ingen bogføring) har været en betydelig 

mangel, der har hæmmet vores økonomiske energimodeller og de beslutninger, der er blevet 

truffet på baggrund heraf. 

 

Ændringsforslag   45 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Denne forordning har til formål at 

frembringe europæiske statistikker, der kan 

danne grundlag for energipolitikker, der 

især er rettet mod at skabe et fuldt 

integreret indre energimarked for 

kunderne. Større gennemsigtighed i 

forbindelse med energiomkostninger og -

priser, samt den offentlige støttes niveau, 

bør lægges frem for at forbedre 

markedsintegrationen. 

(3) Denne forordning har til formål at 

frembringe europæiske statistikker, der kan 

danne grundlag for energipolitikker, der 

især er rettet mod at skabe et fuldt 

integreret indre energimarked for 

kunderne. Større gennemsigtighed i 

forbindelse med energiomkostninger og -

priser, samt den offentlige støttes niveau, 

bør lægges frem for at forbedre 

markedsintegrationen. Indholdet af denne 

forordning omfatter ikke nogen 

harmonisering af pris- og gebyrstrukturen 

i medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   46 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Den øgede kompleksitet af det indre 

energimarked gør det stadig mere 

vanskeligt at skaffe pålidelige og 

opdaterede data om priserne på naturgas og 

elektricitet i mangel af retligt bindende 

forpligtelser til at levere sådanne data, især 

for husholdningssektoren. 

(6) Den øgede kompleksitet af det indre 

energimarked samt en centraliseret model, 

der har ført til opbygning af dominerende 

markedspositioner, gør det stadig mere 

vanskeligt at skaffe pålidelige og 

opdaterede data om priserne på naturgas og 

elektricitet i mangel af retligt bindende 

forpligtelser til at levere sådanne data, især 

for husholdningssektoren. 

Or. en 

Begrundelse 

Centralisering, som hurtigt opgives af mange moderne elproduktionssystemer, resulterede i 

dominerende markedspositioner, som til gengæld giver markedsaktøren mulighed for at 

påvirke eller endda gøre indsigelse mod myndighedernes anmodninger om oplysninger. 

 

Ændringsforslag   47 

Benedek Jávor 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Den øgede kompleksitet af det indre 

energimarked gør det stadig mere 

vanskeligt at skaffe pålidelige og 

opdaterede data om priserne på naturgas og 

elektricitet i mangel af retligt bindende 

forpligtelser til at levere sådanne data, især 

for husholdningssektoren. 

(6) Den øgede kompleksitet af det indre 

energimarked gør det stadig mere 

vanskeligt at skaffe pålidelige og 

opdaterede data om priserne på naturgas og 

elektricitet i mangel af retligt bindende 

forpligtelser til at levere sådanne data, især 

for husholdningssektoren og små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er). 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med "tænk småt først"-princippet og med henblik på udviklingen af SMV-

venlige politikker er indsamling af statistiske oplysninger om energipriser for SMV'er 

nødvendig og bør inkluderes. 
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Ændringsforslag   48 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at sikre indberetning af høj kvalitet 

for husholdningssektoren og 

erhvervssektoren bør indsamlingen af 

begge typer data være omfattet af en 

retsakt. 

(7) For at sikre indberetning af høj kvalitet 

for husholdningssektoren og 

erhvervssektoren, herunder SMV'er, 

energiintensive industrier og andre 

forbrugere i industrien, bør indsamlingen 

af disse fire typer data være omfattet af en 

retsakt. 

Or. en 

Begrundelse 

Erhvervssektoren er en meget bred kategori, der omfatter mange forskellige forbrugere. For 

at sikre bedre sammenlignelighed og forståelse af energimarkederne og muliggøre mere 

informeret beslutningstagning har vi brug for en større detaljeringsgrad af indsamlede data.  

 

Ændringsforslag   49 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) For at muliggøre en bedre forståelse 

af energiomkostninger i energiintensive 

erhvervssektorer og bedre informere de 

politiske beslutningstagere bør statistiske 

oplysninger, der indsamles for 

energiintensive industrier, opdeles efter 

sektor, herunder f.eks. ikke-metalliske 

mineraler, jern og stål, ikke-jernholdige 

metaller, kemikalier, papirmasse og papir, 

tekstiler, lægemidler. Opdelingen af 

energiintensive erhvervssektorer bør 

defineres ved en delegeret retsakt. 
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Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen anvender forskellige metoder til at definere energiintensive industrier. 

Kommissionen bør ved hjælp af en delegeret retsakt foreslå den passende opdeling, der vil 

gøre det muligt at indsamle vigtige statistiske oplysninger vedrørende energipriser for 

strategiske europæiske erhvervssektorer. 

 

Ændringsforslag   50 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I de fleste lande er data om 

transmissionssystemerne tilgængelige hos 

energireguleringsmyndighederne. Hvad 

angår distributionsomkostningerne er et 

meget større antal dataindsamlere dog 

involveret, og indberetningen af data anses 

for vanskeligere i nogle medlemsstater. I 

lyset af distributionsomkostningernes 

betydning samt behovet for 

gennemsigtighed, hvad det angår, skal 

indsamlingen af data harmoniseres på 

grundlag af en anerkendt metodologi. 

(8) I de fleste lande er data om 

transmissionssystemerne tilgængelige hos 

energireguleringsmyndighederne. Hvad 

angår distributionsomkostningerne, som er 

væsentlige i en decentraliseret 

udformning af energisystemet, er et meget 

større antal dataindsamlere dog involveret, 

og indberetningen af data anses for 

vanskeligere i nogle medlemsstater. I lyset 

af distributionsomkostningernes betydning 

samt behovet for gennemsigtighed, hvad 

det angår, skal indsamlingen af data 

harmoniseres på grundlag af en anerkendt 

metodologi. 

Or. en 

Begrundelse 

I udviklingen i retning af øget decentralisering må fremtidsvenlige lovgivningsinitiativer som 

det aktuelle justere deres tidligere vægt på transmissionssystemer henimod stigende fokus på 

distributionssystemer. 

 

Ændringsforslag   51 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Det system for forbrugsintervaller, som 

Kommissionen (Eurostat) anvender i sine 

publikationer om priser bør sikre 

gennemsigtighed på markedet samt en bred 

formidling af ikke-fortrolige prisdata og 

bør muliggøre beregningen af europæiske 

aggregater. 

(9) Det system for forbrugsintervaller, som 

Kommissionen (Eurostat) anvender i sine 

publikationer om priser bør sikre 

gennemsigtighed på markedet efter type af 

kunder, herunder husholdninger, 

SMV'er, den energiintensive 

erhvervssektor og andre forbrugere i 

industrien. En bred formidling af ikke-

fortrolige prisdata og bør muliggøre 

beregningen af europæiske aggregater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Oplysninger om de priser på naturgas 

og elektricitet, som de endelige kunder 

betaler, bør muliggøre en sammenligning 

med priserne på andre energiprodukter. 

(11) Oplysninger om de priser på naturgas 

og elektricitet, som de endelige kunder 

betaler, bør muliggøre en indgående 

sammenligning med priserne på andre 

energiprodukter og derigennem give et 

præcist billede af alle de forskellige 

omkostninger, der påvirker disse priser, 

herunder dem, der sædvanligvis 

eksternaliseres. 

Or. en 

Begrundelse 

Idémarkedet vil uden tvivl udvikle indgående sammenligningsmetoder, der skal gives 

tilladelse til i forordningen. Råmaterialet til disse indgående sammenligninger er detaljerede 

beskrivelser af alle de forskellige omkostninger med særlig fokus på eksternaliserede 

omkostninger, typisk sociale og miljømæssige, men ikke begrænset hertil (se begrundelsen til 

ændringsforslag 3). 
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Ændringsforslag   53 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Detaljerede data om opdelingen af 

forbrugsintervaller og deres respektive 

markedsandele er en væsentlig del af 

statistikkerne over priserne på naturgas og 

elektricitet. 

(13) Detaljerede data om opdelingen af 

forbrugsintervaller og efter 

forbrugerkategori (husholdninger, 

SMV'er, energiintensive industrier og 

andre forbrugere i industrien) og deres 

respektive markedsandele er en væsentlig 

del af statistikkerne over priserne på 

naturgas og elektricitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   54 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Detaljerede data om opdelingen af 

forbrugsintervaller og deres respektive 

markedsandele er en væsentlig del af 

statistikkerne over priserne på naturgas og 

elektricitet. 

(13) Detaljerede data om opdelingen af 

forbrugsintervaller, inklusiv egetforbrug, 

og deres respektive markedsandele er en 

væsentlig del af statistikkerne over priserne 

på naturgas og elektricitet. 

Or. en 

Begrundelse 

Eget brug skal medtages i en moderne statistisk fremstilling. Uden et specifikt mandat til at 

gøre dette kunne det risikere at blive ladt ude af billedet, hvilket kan føre til politiske 

beslutninger, der ikke er optimale. 

 

Ændringsforslag   55 
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Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) De data, der indberettes til 

Kommissionen (Eurostat) om priser og 

betingelser for salg til de endelige kunder 

og om opdelingen af antallet af endelige 

kunder efter forbrug inden for hvert 

forbrugsinterval, bør være et tilstrækkeligt 

grundlag til at Kommissionen kan træffe 

afgørelse om passende foranstaltninger 

eller forslag vedrørende energipolitik. 

(15) De data, der indberettes til 

Kommissionen (Eurostat) om priser og 

betingelser for salg til de endelige kunder 

og om opdelingen af antallet af endelige 

kunder efter forbrug inden for hvert 

forbrugsinterval, herunder dem, der 

deltager som prosumenter i ordninger 

med egetforbrug, bør være et tilstrækkeligt 

grundlag til at Kommissionen kan træffe 

afgørelse om passende foranstaltninger 

eller forslag vedrørende energipolitik. 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen for ændringsforslag 7. Der er tilføjet en specifik henvisning til 

"prosumenter" med henblik på at berige det statistiske system i samme retning. 

 

Ændringsforslag   56 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Fortroligheden af kundeoplysninger 

bør altid beskyttes. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   57 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) En god forståelse af skatter og afgifter 

i hver medlemsstat er væsentlig for at sikre 

prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en 

opdeling af dataene om netomkostninger, 

skatter, afgifter og gebyrer er blevet 

tydeliggjort. 

(16) En god forståelse af skatter, afgifter 

og finansielle bestemmelser i hver 

medlemsstat er væsentlig for at sikre 

prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en 

opdeling af dataene om netomkostninger, 

skatter, afgifter, gebyrer og finansielle 

bestemmelser er blevet tydeliggjort. 

Or. en 

Begrundelse 

Statistikker bør ud over omkostninger, skatter, afgifter og gebyrer omfatte yderligere 

bestemmelser for energiomkostninger, der ikke er indeholdt i priserne, såsom finansielle 

bestemmelser fra staten om nedlukning af nukleare anlæg og håndtering af atomaffald. 

 

Ændringsforslag   58 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) En god forståelse af skatter og afgifter 

i hver medlemsstat er væsentlig for at sikre 

prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en 

opdeling af dataene om netomkostninger, 

skatter, afgifter og gebyrer er blevet 

tydeliggjort. 

(16) En god forståelse af skatter og afgifter 

i hver medlemsstat, som tager særlig højde 

for enhver komponent, der faktureres til 

den endelige kunde som en fast 

omkostning, er væsentlig for at sikre 

prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en 

opdeling af dataene om netomkostninger, 

skatter, afgifter og gebyrer er blevet 

tydeliggjort. 

Or. en 

Begrundelse 

De statistiske undersøgelser skal tage særlig hensyn til faste komponenter i fakturaerne, 

eftersom de tilsvarende oplysninger bliver afgørende for udformningen af politikker, som vil 

give kunderne incitamenter til en reel indgående omlægning af deres energirelaterede 

adfærd. 
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Ændringsforslag   59 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Medlemsstater, hvor husholdningers 

forbrug af naturgas er lavt i forhold til det 

samlede, endelige energiforbrug, bør 

undtages fra pligten til at indberette data 

om naturgaspriser for de endelige 

privatkunder. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   60 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Baseret på en begrundet anmodning 

fra en medlemsstat kan Kommissionen 

indrømme medlemsstater undtagelser 

vedrørende de specifikke forpligtelser, 

hvor anvendelsen af forordningen vil 

kræve omfattende tilpasninger af de 

nationale statistiske systemer og kan 

forventes at føre til en betydelig ekstra 

byrde for respondenterne. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   61 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Baseret på en begrundet anmodning 

fra en medlemsstat kan Kommissionen 

indrømme medlemsstater undtagelser 

vedrørende de specifikke forpligtelser, 

hvor anvendelsen af forordningen vil 

kræve omfattende tilpasninger af de 

nationale statistiske systemer og kan 

forventes at føre til en betydelig ekstra 

byrde for respondenterne. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der er ikke nogen klar grund til undtagelser. Der er ikke foretaget nogen konsekvensanalyse. 

 

Ændringsforslag   62 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Baseret på en begrundet anmodning 

fra en medlemsstat kan Kommissionen 

indrømme medlemsstater undtagelser 

vedrørende de specifikke forpligtelser, 

hvor anvendelsen af forordningen vil 

kræve omfattende tilpasninger af de 

nationale statistiske systemer og kan 

forventes at føre til en betydelig ekstra 

byrde for respondenterne. 

(19) Baseret på en begrundet anmodning 

fra en medlemsstat kan Kommissionen 

indrømme medlemsstater undtagelser 

vedrørende de specifikke forpligtelser, 

hvor anvendelsen af forordningen vil 

kræve omfattende tilpasninger af de 

nationale statistiske systemer og kan 

forventes at føre til en betydelig ekstra 

byrde for respondenterne. Sådanne 

undtagelser har en begrænset varighed og 

inkluderer en obligatorisk revision som 

forudsætning for fornyelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er et forslag om anvendelse af velkendte og vidt udbredte gode administrative 
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praksisser. 

 

Ændringsforslag   63 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at opretholde den høje kvalitet af 

de data, som medlemsstaterne indsender, 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på at tilpasse de 

minimumsværdier, der kan anvendes på 

naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og 

hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

(20) For at opretholde den høje kvalitet af 

de data, som medlemsstaterne indsender, 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på at tilpasse de 

minimumsværdier, der kan anvendes på 

naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

som beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   64 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at opretholde den høje kvalitet af 

de data, som medlemsstaterne indsender, 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på at tilpasse de 

minimumsværdier, der kan anvendes på 

naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

(20) For at opretholde den høje kvalitet af 

de data, som medlemsstaterne indsender, 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på i nødvendigt omfang at 

definere og tilpasse opdelingen efter 

energiintensive erhvervssektorer og andre 

erhvervssektorer. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre informeret beslutningstagning inden for energi- og industripolitik bør data om 

energipriser indsamles og klassificeres efter energiintensive sektorer. Kommissionen bør ved 

hjælp af delegerede retsakter kunne definere metoden til at fastslå, hvilke sektorer, der er 

energiintensive inden for EU's industri, og tilpasse listen af sektorer, der skal medtages på 

denne liste. 

 

Ændringsforslag   65 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at opretholde den høje kvalitet af 

de data, som medlemsstaterne indsender, 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med henblik på at tilpasse de 

(20) For at give mulighed for undtagelser 

fra visse forpligtelser under denne 

forordning, hvis gennemførelse i 

medlemsstaternes nationale statistiske 

systemer kræver omfattende tilpasninger 

og kan forventes at føre til en betydelig 

ekstra byrde for respondenterne, bør 
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minimumsværdier, der kan anvendes på 

naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og 

hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af 13. april 

2016. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter bør 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

modtage alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.  

Or. el 

 

Ændringsforslag   66 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Kommissionen bør sikre, at 

delegerede retsakter ikke pålægger 

medlemsstaterne eller respondenterne en 

yderligere, væsentlig administrativ byrde. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   67 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Medlemsstaterne bør indsamle 

dataene ved anvendelse af de mest 

hensigtsmæssige kilder og metoder for at 

give de nødvendige oplysninger. Unionen 

kan derfor træffe foranstaltninger til dette 

formål i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. Målet for denne 

forordning, nemlig at etablere fælles 

retlige rammer for den systematiske 

udarbejdelse af europæiske statistikker 

om priser på naturgas og elektricitet, kan 

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

denne forordnings omfang og virkninger 

bedre nås på EU-plan. Unionen kan 

derfor træffe foranstaltninger i 

overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   68 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "kunde", "endelig kunde", 

"privatkunde", "erhvervskunde", 

"transmission", "distribution" og 

"forsyning" i forbindelse med elektricitet: 

samme betydning som i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/72/EF5, når udtrykkene anvendes i 

forbindelse med elektricitet 

2) "kunde", "endelig kunde", 

"privatkunde", "transmission", 

"distribution" og "forsyning" i forbindelse 

med elektricitet: samme betydning som i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/72/EF5, når udtrykkene anvendes i 

forbindelse med elektricitet 
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_________________ _________________ 

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles 

regler for det indre marked for elektricitet 

og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 

(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55). 

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles 

regler for det indre marked for elektricitet 

og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 

(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55). 

Or. en 

Begrundelse 

Erhvervskunder omfatter en meget bred vifte af forbrugere. Statistiske data om 

'erhvervskunder" bør opdeles yderligere i SMV'er, energiintensive industrier og andre 

forbrugere i industrien. Listen over energiintensive erhvervssektorer bør defineres af 

Kommissionen ved hjælp af en delegeret retsakt. 

 

Ændringsforslag   69 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "kunde", "endelig kunde", 

"privatkunde", "erhvervskunde", 

"transmission", "distribution" og 

"forsyning" i forbindelse med naturgas: 

samme betydning som i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/73/EF6, når de anvendes i forbindelse 

med naturgas 

3) "kunde", "endelig kunde", 

"privatkunde", "transmission", 

"distribution" og "forsyning" i forbindelse 

med naturgas: samme betydning som i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/73/EF6, når de anvendes i forbindelse 

med naturgas 

_________________ _________________ 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles 

regler for det indre marked for naturgas og 

om ophævelse af direktiv 2003/55/EF 

(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94). 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles 

regler for det indre marked for naturgas og 

om ophævelse af direktiv 2003/55/EF 

(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94). 

Or. en 
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Begrundelse 

Erhvervskunder omfatter en meget bred vifte af forbrugere. Statistiske data om 

'erhvervskunder" bør opdeles yderligere i SMV'er, energiintensive industrier og andre 

forbrugere i industrien. Listen over energiintensive erhvervssektorer bør defineres af 

Kommissionen ved hjælp af en delegeret retsakt. 

 

Ændringsforslag   70 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) "SMV'er": foretagender, som 

opfylder kriterierne i Kommissionens 

henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 

om definitionen af mikrovirksomheder og 

små og mellemstore virksomheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag   71 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b) "energiintensiv industri": sektorer, i 

hvilke elektricitets- og gasintensiteten 

ligger over gennemsnittet af 

energiintensiteten i hele industrien; denne 

metode til definition af energiintensive 

industrier fastlægges ved hjælp af 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 10 

Or. en 
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Ændringsforslag   72 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c) "andre forbrugere i industrien": 

omfatter forbrugere, der ikke er omfattet 

af privatforbrugere, SMV'er og de 

energiintensive erhvervskategorier 

Or. en 

 

Ændringsforslag   73 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a) "prosumenter": aktive forbrugere, 

som f.eks. husholdninger (herunder både 

ejere og lejere), institutioner og små 

virksomheder, der deltager på 

energimarkedet ved at producere enhver 

form for vedvarende energi enten på egen 

hånd eller kollektivt gennem kooperativer, 

andre sociale virksomheder eller 

sammenlægninger; prosumenter kan 

ligeledes bidrage til energieffektivitet 

og/eller støtte energisystemforvaltning og 

integration i nettet af varierende 

vedvarende energikilder gennem reaktion 

på efterspørgselssiden; prosumenter 

bidrager til at realisere det fulde 

potentiale i vedvarende energi ved at 

maksimere udviklingen af 

solcelleenergiprojekter, 

vindenergiprojekter eller andre 

vedvarende energiprojekter inden for 

passende byområder, herunder hustage, 

og landområder, som ikke konkurrerer 

med fødevareproduktionen eller med 
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bevarelse af biodiversiteten 

Or. en 

Begrundelse 

Eftersom "prosumenter er en af de vigtigste udvidelser, der skal medtages i en moderne 

statistisk fremstilling af energisystemet, er det nødvendigt med en operationel definition. 

 

Ændringsforslag   74 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) andre statistiske undersøgelser blandt 

kunder i husholdningssektoren og endelige 

kunder i erhvervssektoren 

b) andre statistiske undersøgelser blandt 

kunder i husholdningssektoren og endelige 

kunder i SMV'er, energiintensive sektorer 

og andre erhvervssektorer 

Or. en 

 

Ændringsforslag   75 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) andre statistiske undersøgelser blandt 

kunder i husholdningssektoren og endelige 

kunder i erhvervssektoren 

b) andre statistiske undersøgelser blandt 

individuelle og kollektive kunder i 

husholdningssektoren og endelige kunder i 

erhvervssektoren 

Or. en 

 

Ændringsforslag   76 

Dario Tamburrano, David Borrelli 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) særlige statistiske undersøgelser 

blandt prosumenter 

Or. en 

Begrundelse 

Som en specifik kategori med karakteristiske udfordringer og muligheder hvad angår 

dataindsamling fortjener prosumenter at blive nævnt i et separat underafsnit for at give 

incitament til både Eurostat og medlemsstaternes statistiske organer. 

 

Ændringsforslag   77 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Medlemsstaterne foreslår under 

hensyntagen til forudgående høring af 

interesserede parter en metode til opdeling 

af omkostningerne og giver de fornødne 

oplysninger for dens gennemførelse. 

Medlemsstaterne forelægger denne 

metode til opdeling af omkostningerne for 

Kommissionen (Eurostat) med henblik på 

validering for at sikre sammenlignelighed 

af priserne på tværs af medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   78 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Medlemsstaterne sikrer, at systemet for 

indsamling og sammenstilling af data er 

repræsentativt. 

1) Ved at efterprøve hensigtsmæssigheden 

af metoden med hensyn til priskontroller 

sikrer medlemsstaterne, at dataene er 

repræsentative for energipris- og 

forbrugsniveauerne. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   79 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Medlemsstaterne sikrer, at systemet for 

indsamling og sammenstilling af data er 

repræsentativt. 

1) Medlemsstaterne sikrer, at systemet for 

indsamling og sammenstilling af data er 

repræsentativt og tilstrækkeligt dynamisk 

til at opsamle information, der stammer 

fra den igangværende energiomstilling og 

navnlig kommer fra stadig mere 

decentraliserede systemer, en øget andel 

af egenproduktion og et stigende antal 

forbrugere. 

Or. en 

Begrundelse 

Den store nyhed i de kommende energisystemer vil være dynamik, plasticitet og konstant 

udvikling. Metoderne til statistisk opsamling af information skal tilsvarende passe til disse 

egenskaber. Grunden til, at dette tilrådes, beror på en lang række af begrundelser, som 

allerede er givet til de foregående ændringsforslag. 

 

Ændringsforslag   80 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Medlemsstaterne sikrer, at systemet for 

indsamling og sammenstilling af data er 

repræsentativt. 

1) Medlemsstaterne sikrer, at det 

nuværende system for indsamling og 

sammenstilling af data giver forståelige og 

sammenlignelige data af høj kvalitet, der 

repræsenterer priser på naturgas og 

elektricitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   81 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at 

fremsende data om priser på naturgas til 

privatkunder til Kommissionen (Eurostat), 

hvis forbruget af naturgas i 

husholdningssektoren ligger under 

minimumsgrænsen på 1 % af landets 

samlede energiforbrug i 

husholdningssektoren. Kommissionen 

(Eurostat) vurderer regelmæssigt - mindst 

hvert 3. år - hvilke medlemsstater der på 

grund af forbruget af naturgas i 

husholdningssektoren, kan blive undtaget 

fra forpligtelsen til at fremsende dataene. 

2) Med henblik på at undgå unødvendige 

byrder med rapportering af nominelle 

statistikker er medlemsstaterne ikke 

forpligtet til at fremsende data om priser på 

naturgas til privatkunder til Kommissionen 

(Eurostat), hvis forbruget af naturgas i 

husholdningssektoren ligger under 

minimumsgrænsen på 1 % af landets 

samlede energiforbrug i 

husholdningssektoren. Kommissionen 

(Eurostat) vurderer regelmæssigt - mindst 

hvert 3. år - hvilke medlemsstater der ikke 

er forpligtet til at fremsende sådanne data. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   82 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

udgår 
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overensstemmelse med artikel 10 

vedrørende justering af 

minimumsgrænsen under hensyntagen til 

den økonomiske og tekniske udvikling. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   83 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10 

vedrørende justering af 

minimumsgrænsen under hensyntagen til 

den økonomiske og tekniske udvikling. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   84 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10 

vedrørende justering af minimumsgrænsen 

under hensyntagen til den økonomiske og 

tekniske udvikling. 

3) Udelukkende med henblik på at undgå 

unødvendig rapportering af nominelle 

statistikker tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

10 vedrørende justering af 

minimumsgrænsen baseret på økonomisk 

og teknisk evidens. Sådanne retsakter kan 

gøre, at tærsklen hæves eller sænkes, dog 

ikke til et niveau under 1 %. 

Or. en 
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Ændringsforslag   85 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Medlemsstaterne forelægger 

statistikkerne for Kommissionen 

(Eurostat) inden for tre måneder efter 

udløbet af referenceperioden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   86 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Medlemsstaterne indsamler alle data, 

der er anført i bilagene til denne 

forordning, fra begyndelsen af det 

kalenderår, der følger efter vedtagelsen af 

denne forordning, og forelægger 

statistikkerne for Kommissionen (Eurostat) 

inden for tre måneder efter udløbet af 

referenceperioden. 

1) Medlemsstaterne indsamler alle data, 

der er anført i bilagene til denne 

forordning, fra begyndelsen af det 

kalenderår, der følger efter vedtagelsen af 

denne forordning, og forelægger 

statistikkerne for Kommissionen (Eurostat) 

inden for fire måneder efter udløbet af 

referenceperioden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   87 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Kommissionen (Eurostat) vurderer 4) Kommissionen (Eurostat) vurderer 
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kvaliteten af de indberettede data og 

informationerne i kvalitetsrapporterne og 

udarbejder og offentliggør en 

sammenfattende 
kvalitetsvurderingsrapport. 

kvaliteten af de indberettede data og 

informationerne i kvalitetsrapporterne og 

udarbejder, om nødvendigt i samordning 

med medlemsstaterne, 
kvalitetsvurderingsrapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   88 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Kommissionen (Eurostat) vurderer 

kvaliteten af de indberettede data og 

informationerne i kvalitetsrapporterne og 

udarbejder og offentliggør en 

sammenfattende 

kvalitetsvurderingsrapport. 

4) Kommissionen (Eurostat) vurderer 

kvaliteten af de indberettede data og 

informationerne i kvalitetsrapporterne og 

udarbejder og offentliggør en 

sammenfattende 

kvalitetsvurderingsrapport, når disse er 

valideret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   89 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) Hvis Kommissionen (Eurostat) 

konstaterer, at der er statistisk signifikante 

uregelmæssigheder eller 

uoverensstemmelser i de data, der 

indberettes, kan den anmode de nationale 

myndigheder om en behørig opdeling af 

dataene samt de beregnings- eller 

evalueringsmetoder, som dataene bygger 

på, for at kunne vurdere dataene og, hvis 

det er nødvendigt, anmode om, at de data 

eller oplysninger, der anses for at være 

5) Hvis Kommissionen (Eurostat) 

konstaterer, at der er statistisk signifikante 

uregelmæssigheder eller 

uoverensstemmelser i de data, der 

indberettes, kan den anmode de nationale 

myndigheder om en behørig opdeling af 

dataene samt de beregnings- eller 

evalueringsmetoder, som dataene bygger 

på, for at kunne vurdere dataene og, hvis 

det er nødvendigt, anmode om, at de data 

eller oplysninger, der anses for at være 
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unøjagtige, ændres og indsendes igen af 

den pågældende medlemsstat. 

unøjagtige, korrigeres eller ændres og 

derefter indsendes igen af den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   90 

Krišjānis Kariņš 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen (Eurostat) formidler 

prisstatistikkerne for naturgas og 

elektricitet senest fem måneder efter hver 

referenceperiodes udløb. 

Kommissionen (Eurostat) formidler 

prisstatistikkerne for naturgas og 

elektricitet senest tre måneder efter hver 

referenceperiodes udløb. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   91 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 9 udgår 

Undtagelser  

(1) Der kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter indrømmes 

undtagelser, hvad angår de specifikke 

forpligtelser, hvor anvendelsen af denne 

forordning kræver omfattende 

tilpasninger af de nationale statistiske 

systemer og kan forventes at føre til en 

betydelig ekstra byrde for respondenterne. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

11, stk. 2, senest den [xx-xx-xxx]. 
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(2) Med henblik på anvendelsen af stk. 1 

indgiver den berørte medlemsstat en 

behørigt begrundet anmodning til 

Kommissionen senest ni måneder efter 

denne forordnings ikrafttrædelse. 

 

(3) Undtagelserne forbliver i kraft i det 

kortest mulige tidsrum og må under ingen 

omstændigheder vare mere end tre år. 

 

(4) En medlemsstat, der er blevet 

indrømmet en undtagelse i henhold til stk. 

1, fortsætter med at anvende de relevante 

bestemmelser i direktiv 2008/92/EF i 

undtagelsesperioden. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   92 

Pavel Telička 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Der kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter indrømmes 

undtagelser, hvad angår de specifikke 

forpligtelser, hvor anvendelsen af denne 

forordning kræver omfattende 

tilpasninger af de nationale statistiske 

systemer og kan forventes at føre til en 

betydelig ekstra byrde for respondenterne. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

11, stk. 2, senest den [xx-xx-xxx]. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   93 

Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Der kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter indrømmes 

undtagelser, hvad angår de specifikke 

forpligtelser, hvor anvendelsen af denne 

forordning kræver omfattende tilpasninger 

af de nationale statistiske systemer og kan 

forventes at føre til en betydelig ekstra 

byrde for respondenterne. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 

2, senest den [xx-xx-xxx]. 

1) Der kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter indrømmes 

undtagelser, hvad angår de specifikke 

forpligtelser, hvor anvendelsen af denne 

forordning kræver omfattende tilpasninger 

af de nationale statistiske systemer og kan 

forventes at føre til en betydelig ekstra 

byrde for respondenterne. Disse delegerede 

retsakter vedtages efter artikel 10 senest 

den [xx-xx-xxx]. 

Or. el 

Ændringsforslag   94 

Pavel Telička 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Med henblik på anvendelsen af stk. 1 

indgiver den berørte medlemsstat en 

behørigt begrundet anmodning til 

Kommissionen senest ni måneder efter 

denne forordnings ikrafttrædelse. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   95 

Pavel Telička 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Undtagelserne forbliver i kraft i det 

kortest mulige tidsrum og må under ingen 

omstændigheder vare mere end tre år. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   96 

Pavel Telička 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) En medlemsstat, der er blevet 

indrømmet en undtagelse i henhold til stk. 

1, fortsætter med at anvende de relevante 

bestemmelser i direktiv 2008/92/EF i 

undtagelsesperioden. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   97 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a) En medlemsstat, der anmoder om en 

forlængelse af en indrømmet undtagelse i 

overensstemmelse med kravene i stk. 3, 

skal i forvejen have foretaget en 

obligatorisk evaluering af situationen på 

grundlag af tilstrækkelig dokumentation 

og forelægge den for Kommissionen som 

en del af anmodningen om forlængelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen til ændringsforslag 10. Det grundlæggende krav om "tilstrækkelig 

dokumentation" er foreneligt med de store politiske retningslinjer, der finder anvendelse på 

alt lovgivningsarbejdet i Unionen. 

 

Ændringsforslag   98 

Pavel Telička, Fredrick Federley 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

1) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de 

betingelser, som er fastlagt i denne artikel 

og i den interinstitutionelle aftale om 

bedre lovgivning af 13. april 2016. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   99 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra den [xx-xx-xxx]. 

2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra den ... [datoen for denne forordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 

en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   100 

Rolandas Paksas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra den [xx-xx-xxx]. 

2) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra 

den [xx-xx-xxx]. 

Or. lt 

Ændringsforslag   101 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De priser, der skal indberettes, er de priser, 

der betales af privatkunder og endelige 

erhvervskunder, der køber naturgas til eget 

brug, og som distribueres gennem 

rørledninger. 

De priser, der skal indberettes, er de priser, 

der betales af privatkunder, SMV'er, 

energiintensive industrier og andre 

erhvervskunder, der køber naturgas til eget 

brug, og som distribueres gennem 

rørledninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   102 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Naturgas omfatter naturgas og andre 

gasformige brændstoffer, der er blandet 

med naturgas i transmissions- og 

distributionsnet, såsom biogas. Andre 

gasformige brændstoffer, som distribueres 

via dedikerede net, og som ikke bliver 

blandet med naturgas (f.eks. gasværksgas, 

koksværksgas, højovnsgas og biogas), skal 

udelukkes. 

Naturgas omfatter naturgas og andre 

gasformige brændstoffer, der er blandet 

med naturgas i transmissions- og 

distributionsnet, såsom biogas. Andre 

gasformige brændstoffer, som distribueres 

via dedikerede net uden at blive blandet 

med naturgas (f.eks. gasværksgas, 

koksværksgas, højovnsgas og biogas), og 

som ikke anvendes til eget brug, skal også 

indgå. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   103 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 3 – afsnit 1 – led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- ikke-energimæssige formål (f.eks. til brug 

i den kemiske industri). 
udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Kemisk industri er en energiintensiv industri, og data for den kemiske sektor bør indgå og er 

værdifuld for informeret beslutningstagning. 

 

Ændringsforslag   104 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De priser, som skal indberettes, er de 

nationale gennemsnitspriser, der betales af 

privatkunder og erhvervskunder. 

De priser, som skal indberettes, er de 

nationale gennemsnitspriser, der betales af 

endelige kunder (husholdninger, 

energiintensive erhvervssektorer og andre 

erhvervskunder). 

Or. en 

 

Ændringsforslag   105 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 
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Bilag I – punkt 5 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) For endelige erhvervskunder skal 

følgende intervaller anvendes: 

b) For SMV'er, energiintensive industrier 

og andre forbrugere i industrien skal 

følgende intervaller anvendes: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   106 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 6 – litra a – tabel – kolonne 2 - række 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. 1. Den globale, gennemsnitlige, relative 

andel af transmissionsomkostningerne 

(udtrykt som en procentdel af de samlede 

netomkostninger og baseret på de 

forbrugsintervaller, der er defineret i 

punkt 5). 

1. Den globale, gennemsnitlige, relative 

andel af transmissionsomkostningerne 

(udtrykt som en procentdel af de samlede 

netomkostninger på grundlag af metoden 

for opdelingen af omkostningerne som 
defineret i artikel 3a). 

Or. en 

Begrundelse 

Nuværende statistikker er baseret på konsultation af fakturaer fra leverandørers databaser, 

som ikke omfatter en detaljeret opdeling af netpriser i transmissions- og 

distributionsomkostninger. Beregningen af disse oplysninger kan være meget vanskelige og 

kostbare for leverandører. Metoden kan også baseres på forenklede løsninger. 

 

Ændringsforslag   107 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 6 – litra b – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne fremlægger endvidere 

oplysninger om enhver type af fritagelse 
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eller undtagelse fra betalingen af skatter, 

afgifter og gebyrer, som de har indrømmet 

enhver kategori af kunder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   108 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette bilag beskrives den metode, der 

anvendes til indsamling og udarbejdelse af 

statistiske data vedrørende priserne på 

elektricitet for privatkunder og endelige 

erhvervskunder. 

I dette bilag beskrives den metode, der 

anvendes til indsamling og udarbejdelse af 

statistiske data vedrørende priserne på 

elektricitet for privatkunder og endelige 

erhvervskunder, herunder prosumenter. 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen til de foregående ændringsforslag, særlig ændringsforslag 8. 

 

Ændringsforslag   109 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dataene skal omfatte alle privatkunder og 

endelige erhvervskunder, der køber 

elektricitet, men egenproducenter, der 

producerer og forbruger egen elektricitet, 

skal undtages fra indberetningspligten. 

Dataene skal omfatte alle privatkunder og 

endelige erhvervskunder, der køber 

elektricitet, herunder prosumenter og 

egenproducenter. 

Or. en 
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Begrundelse 

Formålet er at skabe sammenhæng med de foregående ændringsforslag. 

 

Ændringsforslag   110 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De priser, som skal indberettes, er de 

nationale gennemsnitspriser, der betales af 

privatkunder og erhvervskunder. 

De priser, som skal indberettes, er de 

nationale gennemsnitspriser, der betales af 

privatkunder og erhvervskunder, herunder 

kunder og egenproducenter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   111 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 4 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) For endelige erhvervskunder skal 

følgende intervaller anvendes: 

b) For endelige erhvervskunder, herunder 

SMV'er, energiintensive industrier og 

andre forbrugere i industrien, skal 

følgende intervaller anvendes: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   112 

Flavio Zanonato 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 5 – litra a – tabel – kolonne 2 - række 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den globale, gennemsnitlige, relative 2. Den globale, gennemsnitlige, relative 
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andel af distributionsomkostningerne 

(udtrykt som en procentdel af de samlede 

netomkostninger og baseret på de 

forbrugsintervaller, der er defineret i 

punkt 4). 

andel af distributionsomkostningerne 

(udtrykt som en procentdel af de samlede 

netomkostninger på grundlag af metoden 

for opdelingen af omkostningerne som 
defineret i artikel 3a). 

Or. en 

Begrundelse 

Nuværende statistikker er baseret på konsultation af fakturaer fra leverandørers databaser, 

som ikke omfatter en detaljeret opdeling af netpriser i transmissions- og 

distributionsomkostninger. Beregningen af disse oplysninger kan være meget vanskelige og 

kostbare for leverandører. Metoden kan også baseres på forenklede løsninger. 

 

Ændringsforslag   113 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 5 – litra a – tabel – kolonne 2 – række 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse 

med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed 

og produktionens tilstrækkelighed, 

beskatning af omstrukturering af 

kulindustrien, beskatning af eldistribution, 

bundne omkostninger og afgifter til 

finansiering af energitilsynsmyndigheder 

eller markedsoperatører. 

3. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse 

med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed 

og produktionens tilstrækkelighed 

 3a. beskatning af omstrukturering af 

kulindustrien og bundne omkostninger 

 3b. Beskatning af eldistribution, afgifter 

til finansiering af 

energitilsynsmyndigheder eller 

markedsoperatører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   114 

Benedek Jávor 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 5 – litra a – tabel – kolonne 2 – række 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse 

med den nukleare sektor, herunder 

nedlukning af nukleare anlæg, inspektioner 

og afgifter for nukleare anlæg. 

5. Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse 

med den nukleare sektor, herunder 

bestemmelser om nedlukning af nukleare 

anlæg og affaldshåndtering, inspektioner 

og afgifter for nukleare anlæg, 

Or. en 

 

Ændringsforslag   115 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – punkt 5 – litra b – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne fremlægger endvidere 

oplysninger om enhver type af fritagelse 

eller undtagelse fra betalingen af skatter, 

afgifter og gebyrer, som de har indrømmet 

enhver kategori af kunder. 

Or. en 

 


