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Ændringsforslag 311
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, med forbehold 
af dennes indforståelse, uanset i hvilken 
medlemsstat leverandøren er registreret, så 
længe leverandøren overholder de 
gældende regler for handel. Med henblik 
herpå træffer medlemsstaterne alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
administrative procedurer ikke indebærer 
forskelsbehandling af 
forsyningsvirksomheder, som allerede er 
registreret i en anden medlemsstat.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, med forbehold 
af dennes indforståelse, uanset i hvilken 
medlemsstat leverandøren er registreret, så 
længe leverandøren overholder de 
gældende regler for handel og balancering. 
Med henblik herpå træffer 
medlemsstaterne alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
administrative procedurer ikke indebærer 
forskelsbehandling af 
forsyningsvirksomheder, som allerede er 
registreret i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, med forbehold 
af dennes indforståelse, uanset i hvilken 
medlemsstat leverandøren er registreret, så 
længe leverandøren overholder de 
gældende regler for handel. Med henblik 
herpå træffer medlemsstaterne alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
administrative procedurer ikke indebærer 
forskelsbehandling af 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, med forbehold 
af dennes indforståelse, uanset i hvilken 
medlemsstat leverandøren er registreret, så 
længe leverandøren overholder de 
gældende regler for handel og balancering. 
Med henblik herpå træffer 
medlemsstaterne alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
administrative procedurer ikke indebærer 
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forsyningsvirksomheder, som allerede er 
registreret i en anden medlemsstat.

forskelsbehandling af 
forsyningsvirksomheder, som allerede er 
registreret i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Den nye tekst foreslår, at leverandørerne ikke behøver at være balanceansvarlige i den 
pågældende medlemsstat. Dette er i strid med princippet om almindelig balanceansvar som 
fremgår af artikel 4 i den omarbejdede forordning om elektricitet. Den oprindelige ordlyd 
bevares.

Ændringsforslag 313
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, med forbehold 
af dennes indforståelse, uanset i hvilken 
medlemsstat leverandøren er registreret, så 
længe leverandøren overholder de 
gældende regler for handel. Med henblik 
herpå træffer medlemsstaterne alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
administrative procedurer ikke indebærer 
forskelsbehandling af 
forsyningsvirksomheder, som allerede er 
registreret i en anden medlemsstat.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, med forbehold 
af dennes indforståelse, uanset i hvilken 
medlemsstat leverandøren er registreret, så 
længe leverandøren overholder de 
gældende regler for handel og balancering. 
Med henblik herpå træffer 
medlemsstaterne alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
administrative procedurer ikke indebærer 
forskelsbehandling af 
forsyningsvirksomheder, som allerede er 
registreret i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Den nye tekst foreslår, at leverandørerne ikke behøver at være balanceansvarlige i den 
pågældende medlemsstat. Dette er i strid med princippet om almindelig balanceansvar som 
fremgår af artikel 4 i den omarbejdede forordning om elektricitet. Den oprindelige ordlyd 
bevares.



AM\1135603DA.docx 5/177 PE609.627v04-00

DA

Ændringsforslag 314
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af Unionens 
bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, 
særlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU42 og Rådets direktiv 
93/13/EØF(43 ), sikrer medlemsstaterne, at 
kunder:

2. Med forbehold af Unionens 
bestemmelser om forbrugerbeskyttelse og 
proportionalitet, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU42 og Rådets direktiv 
93/13/EØF(43 ), sikrer medlemsstaterne, at 
kunder:

__________________ __________________

42 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88. 42 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88.

43 EFT L 95, 21.4.1993, s. 29-34. 43 EFT L 95, 21.4.1993, s. 29-34.

Or. en

Ændringsforslag 315
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- leverandørens navn og adresse - udbyderens navn og adresse

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ofte svært ved at forstå alle vilkår og betingelser vedrørende deres 
energikontrakter.

Ændringsforslag 316
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- leverandørens navn og adresse - udbyderens navn og adresse

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- leverandørens navn og adresse - udbyderens navn og adresse

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hver energikildes bidrag til 
leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år på en forståelig og klart 
sammenlignelig måde (på nationalt plan, 
dvs. i den medlemsstat, hvor 
forsyningskontrakten er indgået, såvel 
som på EU-niveau, hvis leverandøren er 
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aktiv i flere medlemsstater)

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre øget gennemsigtighed for de leverede 
energikilder. Kundeinformation og -bevidsthed er af central betydning for at kunne øge 
investeringerne i grønne energikilder.

Ændringsforslag 319
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hver energikildes bidrag til 
leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år på en forståelig og klart 
sammenlignelig måde (på nationalt plan, 
dvs. i den medlemsstat, hvor 
forsyningskontrakten er indgået, såvel 
som på EU-niveau, hvis leverandøren er 
aktiv i flere medlemsstater)

Or. en

Ændringsforslag 320
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- produktets navn, prisen og 
eventuelle rabatter og oplysninger om 
rabattens gyldighedsperiode

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 321
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- produktets navn, prisen og 
eventuelle rabatter og oplysninger om 
rabattens gyldighedsperiode

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ofte svært ved at forstå alle vilkår og betingelser vedrørende deres 
energikontrakter.

Ændringsforslag 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hver energikildes bidrag til den 
elektricitet, som købes af kunden i 
overensstemmelse med 
forsyningskontrakten (angivelse på 
produktniveau)

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre øget gennemsigtighed for de leverede 
energikilder. Kundeinformation og -bevidsthed er af central betydning for at kunne øge 
investeringerne i grønne energikilder.
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Ændringsforslag 323
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- produktets navn, prisen og 
eventuelle rabatter og oplysninger om 
rabattens gyldighedsperiode

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 324
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hver energikildes bidrag til den 
elektricitet, som købes af slutkunden i 
overensstemmelse med 
forsyningskontrakten (angivelse på 
produktniveau)

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- produktets navn, prisen og 
eventuelle rabatter og oplysninger om 
rabattens gyldighedsperiode

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 326
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvilke ydelser der leveres og på 
hvilket kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning

- alle ydelser der leveres (herunder 
når ydelserne leveres af en anden 
leverandør end den 
elektricitetsleverandør, der fremgår af 
kontrakten) og på hvilket kvalitetsniveau, 
samt tidspunkt for første tilslutning,

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvilke ydelser der leveres og på 
hvilket kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning

- alle ydelser der leveres (herunder 
når ydelserne leveres af en anden 
leverandør end den 
elektricitetsleverandør, der fremgår af 
kontrakten) og på hvilket kvalitetsniveau, 
samt tidspunkt for første tilslutning,

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 328
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvilke ydelser der leveres og på 
hvilket kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning

- alle ydelser der leveres (herunder 
når ydelserne leveres af en anden 
leverandør end den 
elektricitetsleverandør, der fremgår af 
kontrakten) og på hvilket kvalitetsniveau, 
samt tidspunkt for første tilslutning,

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 329
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvilke ydelser der leveres og på 
hvilket kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning

- alle ydelser der leveres (herunder 
når ydelserne leveres af en anden 
leverandør end den 
elektricitetsleverandør, der fremgår af 
kontrakten) og på hvilket kvalitetsniveau, 
samt tidspunkt for første tilslutning,

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ofte svært ved at forstå alle vilkår og betingelser vedrørende deres 
energikontrakter.

Ændringsforslag 330
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvilke ydelser der leveres og på 
hvilket kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning

- alle ydelser der leveres (herunder 
når ydelserne leveres af en anden 
leverandør end den 
elektricitetsleverandør, der fremgår af 
kontrakten) og på hvilket kvalitetsniveau, 
samt tidspunkt for første tilslutning

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 331
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer 
kan indhentes

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer, vedligeholdsgebyrer og 
supplerende produkter og/eller tjenester 
(pakketilbud) kan indhentes

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 332
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer 
kan indhentes

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer, vedligeholdsgebyrer og 
supplerende produkter og/eller tjenester 
(pakketilbud) kan indhentes

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 333
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer 
kan indhentes

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer, vedligeholdsgebyrer og 
supplerende produkter og/eller tjenester 
(pakketilbud) kan indhentes

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer 
kan indhentes

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer, vedligeholdsgebyrer og 
supplerende produkter og/eller tjenester 
(pakketilbud) kan indhentes

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 335
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer 

- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer, vedligeholdsgebyrer og 
supplerende produkter og/eller tjenester 
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kan indhentes (pakketilbud) kan indhentes

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ofte svært ved at forstå alle vilkår og betingelser vedrørende deres 
energikontrakter.

Ændringsforslag 336
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne og 
af kontrakten

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne 
inklusive supplerende produkter og/eller 
tjenester (pakketilbud) og af kontrakten, 
samt hvorvidt det er muligt at opsige 
kontrakten uden omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 337
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne og 
af kontrakten

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne, 
inklusive supplerende produkter og/eller 
tjenester (pakketilbud) og af kontrakten

Or. en
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Ændringsforslag 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne og 
af kontrakten

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne
inklusive supplerende produkter og/eller 
tjenester (pakketilbud) og af kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 339
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne og 
af kontrakten

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne
inklusive supplerende produkter og/eller 
tjenester (pakketilbud) og af kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 340
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne og 
af kontrakten

- kontraktens løbetid, betingelserne 
for fornyelse og opsigelse af ydelserne
inklusive supplerende produkter og/eller 
tjenester (pakketilbud) og af kontrakten
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Or. en

Begrundelse

Forbrugerne har ofte svært ved at forstå alle vilkår og betingelser vedrørende deres 
energikontrakter.

Ændringsforslag 341
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- oplysninger om 
forbrugerrettigheder, herunder 
klagebehandling og alle de i dette punkt 
omhandlede oplysninger, som 
videreformidles ved fakturering og via 
elektricitetsvirksomhedernes websteder på 
en klar og let forståelig måde.

- oplysninger om 
forbrugerrettigheder, herunder 
klagebehandling og alle de i dette punkt 
omhandlede oplysninger, som 
videreformidles gennem 
faktureringsoplysninger og via 
elektricitetsvirksomhedernes websteder på 
en klar og let forståelig måde

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at foretage en tydeligere sondring mellem fakturering og 
faktureringsoplysninger for at forenkle den nuværende juridiske ramme og øge kundernes 
tilfredshed med regningerne. Regningerne bør kun indeholde væsentlige oplysninger (f.eks. 
forbrug, den samlede pris osv.) som defineret i Bilag II. Faktureringsoplysningerne bør være 
adskilt fra regningen. De bør indeholde separate yderligere oplysninger om forbrugernes 
forbrug og rettigheder, jf. Bilag II.2 og II.5, og kan skræddersys i henhold til forbrugerens 
præferencer.

Ændringsforslag 342
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelserne skal være rimelige og 
velkendte på forhånd. Under alle 
omstændigheder bør der gives oplysning 
om betingelserne forud for kontraktens 
indgåelse eller bekræftelse. Hvis 
kontrakterne indgås via mellemmænd, 
gives der ligeledes oplysning om de i dette 
litra omhandlede forhold forud for 
kontraktens indgåelse

Betingelserne skal være rimelige og 
velkendte på forhånd. Vigtige 
bestemmelser såsom om produktet, 
rabatter og faktorer, der er uden 
sammenhæng med 
elektricitetsforsyningen, bør skrives med 
fed skrift eller fremhæves med en større 
skrifttype. Under alle omstændigheder bør 
der gives oplysning om betingelserne forud 
for kontraktens indgåelse eller bekræftelse. 
Hvis kontrakterne indgås via mellemmænd, 
gives der ligeledes oplysning om de i dette 
litra omhandlede forhold forud for 
kontraktens indgåelse

Or. en

Ændringsforslag 343
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelserne skal være rimelige og 
velkendte på forhånd. Under alle 
omstændigheder bør der gives oplysning 
om betingelserne forud for kontraktens 
indgåelse eller bekræftelse. Hvis 
kontrakterne indgås via mellemmænd, 
gives der ligeledes oplysning om de i dette 
litra omhandlede forhold forud for 
kontraktens indgåelse

Betingelserne skal være rimelige og 
velkendte på forhånd. Vigtige 
bestemmelser såsom om produktet, 
rabatter og faktorer, der er uden 
sammenhæng med 
elektricitetsforsyningen, bør skrives med 
fed skrift eller fremhæves med en større 
skrifttype. Under alle omstændigheder bør 
der gives oplysning om betingelserne forud 
for kontraktens indgåelse eller bekræftelse. 
Hvis kontrakterne indgås via mellemmænd, 
gives der ligeledes oplysning om de i dette 
litra omhandlede forhold forud for 
kontraktens indgåelse

Or. en
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Begrundelse

Forbrugerne har ofte svært ved at forstå alle vilkår og betingelser vedrørende deres 
energikontrakter.

Ændringsforslag 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen , som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger ændringer af vilkår og 
betingelser i kontrakten, som 
leverandøren har udarbejdet, og 
analyserer, hvordan den endelige kunde
informeres om en prisforhøjelse, og, hvor 
det er relevant, forbedrer 
kommunikationen via standardiserede 
formularer og yderligere betingelser

Or. en

Ændringsforslag 345
Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger ændringer af vilkår og 
betingelser i kontrakten, som 
leverandøren har udarbejdet, og 
analyserer, hvordan den endelige kunde
informeres om en prisforhøjelse, og, hvor 
det er relevant, forbedrer 
kommunikationen via standardiserede 
formularer og yderligere betingelser

Or. en

Ændringsforslag 346
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
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kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde i god tid deres kunder 
direkte meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest 30 dage før 
justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne 
sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, 
hvis de ikke godkender de 
nye kontraktvilkår eller justeringer af 
forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger ændringer af vilkår og 
betingelser i kontrakten, som 
leverandøren har udarbejdet, og 
analyserer, hvordan den endelige 
forbruger informeres om en 
prisforhøjelse, og, hvor det er relevant, 
forbedrer kommunikationen via 
standardiserede formularer og yderligere 
betingelser

Or. en

Ændringsforslag 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten uden 
omkostninger for dem, når de modtager 
denne underretning. Leverandørerne giver 
på en gennemsigtig og forståelig måde 
deres kunder direkte meddelelse om 
enhver justering af forsyningsprisen, 
årsagerne hertil og forudsætningerne herfor 
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justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

samt om justeringens omfang, idet dette 
skal ske på et passende tidspunkt og senest 
én normal faktureringsperiode før 
justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne
sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, 
hvis de ikke godkender de 
nye kontraktvilkår eller justeringer af 
forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en

Ændringsforslag 348
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og, når det er muligt,
senest seks uger før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en

Ændringsforslag 349
Paul Rübig
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af energiforsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en

Begrundelse

Selvom forbrugere frit kan opsige en kontrakt, hvis de ikke kan acceptere de nye 
kontraktbetingelser, er det vigtigt, at det er en betingelse for opsigelsen, at selve 
elektricitetsprisen justeres.

Ændringsforslag 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
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modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

modtager denne underretning. 
Elektricitetsleverandørerne giver på en 
gennemsigtig og forståelig måde deres 
kunder direkte meddelelse om 
enhver justering af forsyningsprisen, 
årsagerne hertil og forudsætningerne herfor 
samt om justeringens omfang, så snart de 
har oplysninger om stigningen og senest 6 
uger før justeringens ikrafttræden. 
Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan 
hæve kontrakten, hvis de ikke godkender 
de nye kontraktvilkår eller justeringer af 
forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en

Begrundelse

Artikel 10 skal indeholde betegnelsen "elektricitetsleverandøren" i stedet for "leverandører". 
Dette vil sikre konsekvens i hele direktivet. Kunden skal altid modtage oplysninger om 
eventuelle prisændringer i tide; hyppigheden af disse meddelelser skal ikke kædes sammen 
med faktureringshyppigheden. Nogle kunder har f.eks. en årlig faktureringsperiode, og det vil 
ikke være muligt at informere dem et år forud, hvis betingelserne på markedet pludselig 
ændrer sig.

Ændringsforslag 351
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Elektricitetsleverandørerne giver på en 
gennemsigtig og forståelig måde deres 
kunder direkte meddelelse om 
enhver justering af forsyningsprisen, 
årsagerne hertil og forudsætningerne herfor 
samt om justeringens omfang, og når det 
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et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

er muligt senest 6/xxx uger før 
justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne 
sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, 
hvis de ikke godkender de 
nye kontraktvilkår eller justeringer af 
forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår at erstatte "leverandører" med "elektricitetsleverandører" for at sikre de samme 
rettigheder for alle forbrugere, uanset hvilke tjenester de benytter (tjeneste leveret af en 
leverandør, en aggregator eller et lokalt energifællesskab). Meddelelse til kunder i tilfælde af 
en justering af forsyningsprisen: Hvis faktureringsperioden f.eks. er 1 år, er det ikke realistisk 
at informere om justeringen af prisen et år forud. Vores forslag: Leverandøren bør informere, 
når det er muligt, senest 6 uger (3 uger til at skifte leverandør + 3 uger til beslutningen) 
inden justeringen.

Ændringsforslag 352
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest to uger og 
for privatkunder en måned før 
justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne 
sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, 
hvis de ikke godkender de 
nye kontraktvilkår eller justeringer af 
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elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en

Begrundelse

Faktureringsperioden kan variere kraftigt, og en periode på f.eks. tre måneder er for kort for 
både kunden og leverandøren.

Ændringsforslag 353
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Tjenesteudbyderne giver på en 
gennemsigtig og forståelig måde deres 
kunder direkte meddelelse om 
enhver justering af forsyningsprisen, 
årsagerne hertil og forudsætningerne herfor 
samt om justeringens omfang, undtagen 
hvis en sådan justering er resultatet af en 
formel, som forbrugeren accepterede ved 
underskrivelsen af kontrakten, i god tid
før justeringens ikrafttræden. 
Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan 
hæve kontrakten, hvis de ikke godkender 
de nye kontraktvilkår eller justeringer af 
forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

Or. en
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Ændringsforslag 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne giver på en gennemsigtig 
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver justering af 
forsyningsprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, idet dette skal ske på 
et passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren har underrettet 
dem om

b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres om 
deres ret til at opsige kontrakten, når de 
modtager denne underretning. 
Leverandørerne eller aggregatorerne giver 
på en gennemsigtig og forståelig måde 
deres kunder direkte meddelelse om 
enhver justering af forsynings- eller 
tjenesteprisen, årsagerne hertil og 
forudsætningerne herfor samt om 
justeringens omfang, så snart de bliver 
klar over, at der skal foretages en sådan 
justering, og senest én normal 
faktureringsperiode før justeringens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye kontraktvilkår eller 
justeringer af forsyningsprisen, som 
elektricitetsleverandøren eller 
aggregatoren har underrettet dem om

Or. en

Ændringsforslag 355
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren.

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren i overensstemmelse med 
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artikel 62 i direktiv 2015/2366 (direktivet 
om betalingstjenester (PSD2)), som 
forbyder yderligere gebyrer for nogen 
betalingsmetode.

Or. en

Ændringsforslag 356
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren.

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren i overensstemmelse med 
artikel 62 i direktiv 2015/2366 (direktivet 
om betalingstjenester (PSD2)), som 
forbyder yderligere gebyrer for nogen 
betalingsmetode.

Or. en

Ændringsforslag 357
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
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pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren.

pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren i overensstemmelse med 
artikel 62 i direktiv 2015/2366, der 
forbyder yderligere gebyrer for nogen 
betalingsmetode.

Or. en

Ændringsforslag 358
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren.

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
elektricitetsleverandøren.

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår at erstatte "leverandører" med "elektricitetsleverandører" for at sikre de samme 
rettigheder for alle forbrugere, uanset hvilke tjenester de benytter (tjeneste leveret af en 
leverandør, en aggregator eller et lokalt energifællesskab).

Ændringsforslag 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 

d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
urimelig forskelsbehandling af kunderne. 
Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse 
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med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren.

med betalingsmetoder skal afspejle de 
pågældende omkostninger, som afholdes af 
leverandøren eller aggregatoren.

Or. en

Ændringsforslag 360
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke som følge af 
forudbetalingssystemer stilles urimeligt
ufordelagtigt i forhold til den 
gennemsnitlige markedspris

e) ikke som følge af 
forudbetalingssystemer stilles ufordelagtigt 
i forhold til den gennemsnitlige 
markedspris

Or. en

Ændringsforslag 361
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke som følge af 
forudbetalingssystemer stilles urimeligt
ufordelagtigt i forhold til den 
gennemsnitlige markedspris

e) ikke som følge af 
forudbetalingssystemer stilles ufordelagtigt 
i forhold til den gennemsnitlige 
markedspris

Or. en

Ændringsforslag 362
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) tilbydes rimelige og gennemsigtige 
generelle vilkår og betingelser. De 
generelle vilkår og betingelser skal anføres 
i et klart og forståeligt sprog og må ikke 
indeholde ikke-kontraktmæssige hindringer 
for at udøve kundernes rettigheder, f.eks. 
overdreven dokumentation. Kunderne skal 
beskyttes mod urimelige eller vildledende 
salgsmetoder

f) tilbydes rimelige og gennemsigtige 
generelle vilkår og betingelser. De 
generelle vilkår og betingelser skal anføres 
i et klart og forståeligt sprog og må ikke 
indeholde ikke-kontraktmæssige hindringer 
for at udøve kundernes rettigheder, f.eks. 
overdreven dokumentation. Kunderne skal 
beskyttes mod urimelige eller vildledende 
salgsmetoder. Dørsalg forbydes

Or. en

Ændringsforslag 363
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig
måde

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig, hurtig og
gennemsigtig måde. I tilfælde, hvor den 
leverede tjeneste er knyttet til eller er en 
del af en samlet pakke med software, 
hardware eller kommunikationsteknologi, 
skal slutkunderne have deres klage 
behandlet via et enkelt kontaktpunkt

Or. en

Ændringsforslag 364
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig 
måde

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig 
måde. Hvis den leverede tjeneste enten 
udgør en del af en pakke med software, 
hardware eller kommunikationsteknologi 
eller er knyttet til denne, skal 
slutkunderne have et enkelt kontaktpunkt, 
som de kan klage til

Or. en

Ændringsforslag 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig 
måde

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig 
måde. I tilfælde, hvor den leverede 
tjeneste er baseret på eller er en del af en 
samlet pakke med software, hardware 
eller kommunikationsteknologi, skal 
slutkunderne have deres klage behandlet 
via et enkelt kontaktpunkt

Or. en

Ændringsforslag 366
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig 
måde

g) har ret til ydelser og 
klagebehandling af god standard fra deres 
elektricitetsleverandørs side. 
Elektricitetsleverandørerne skal behandle 
klager på en enkel, retfærdig og hurtig 
måde. I tilfælde, hvor den leverede 
tjeneste er baseret på eller er en del af en 
samlet pakke med software, hardware 
eller kommunikationsteknologi, skal 
slutkunderne have deres klage behandlet 
via et enkelt kontaktpunkt

Or. en

Ændringsforslag 367
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) får fyldestgørende oplysninger om 
alternativer til afbrydelse af elforsyningen i 
tilstrækkelig god tid før den planlagte 
afbrydelse. Disse alternativer, der ikke bør 
medføre ekstra omkostninger for kunderne, 
kan omfatte kilder til støtte for at undgå 
afbrydelser, alternative betalingsplaner, 
rådgivning om gældsforvaltning eller 
udsættelse af afbrydelsen

i) får fyldestgørende oplysninger om 
alternativer til afbrydelse af elforsyningen i 
tilstrækkelig god tid før den planlagte 
afbrydelse. Disse alternativer, der ikke bør 
medføre ekstra omkostninger for kunderne, 
omfatter alternativer til afbrydelser såsom 
reduktion af forsyningen, kilder til støtte 
for at undgå afbrydelser, alternative 
betalingsplaner, rådgivning om 
gældsforvaltning eller udsættelse af 
afbrydelsen

Or. en

Ændringsforslag 368
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) får fyldestgørende oplysninger om 
alternativer til afbrydelse af elforsyningen i 
tilstrækkelig god tid før den planlagte 
afbrydelse. Disse alternativer, der ikke bør 
medføre ekstra omkostninger for 
kunderne, kan omfatte kilder til støtte for 
at undgå afbrydelser, alternative 
betalingsplaner, rådgivning om 
gældsforvaltning eller udsættelse af 
afbrydelsen

i) får fyldestgørende oplysninger om 
alternativer til afbrydelse af elforsyningen i 
tilstrækkelig god tid før den planlagte 
afbrydelse. Disse alternativer kan omfatte 
kilder til støtte for at undgå afbrydelser, 
alternative betalingsplaner, rådgivning om 
gældsforvaltning eller udsættelse af 
afbrydelsen

Or. en

Ændringsforslag 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) får fyldestgørende oplysninger om 
alternativer til afbrydelse af elforsyningen i 
tilstrækkelig god tid før den planlagte 
afbrydelse. Disse alternativer, der ikke bør 
medføre ekstra omkostninger for 
kunderne, kan omfatte kilder til støtte for 
at undgå afbrydelser, alternative 
betalingsplaner, rådgivning om 
gældsforvaltning eller udsættelse af 
afbrydelsen

i) har adgang til fyldestgørende 
oplysninger om alternativer til afbrydelse 
af elforsyningen i tilstrækkelig god tid før 
den planlagte afbrydelse. Disse alternativer 
kan omfatte kilder til støtte for at undgå 
afbrydelser, alternative betalingsplaner, 
rådgivning om gældsforvaltning eller 
udsættelse af afbrydelsen. Oplysningerne 
skal stilles til rådighed for forbrugeren 
uden ekstra omkostninger

Or. en

Begrundelse

Hvis alternativer til afbrydelse ikke udgjorde en udgift for kunder, der ikke er i stand til at 
betale deres regninger, ville de skulle fordeles blandt alle brugere. Dette ville føre til en 
stigning i elpriserne for alle kunder, herunder de sårbare og dem, der i første omgang 
anmodede om et alternativ.
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Ændringsforslag 370
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) definerer begrebet sårbare kunder, 
som er omhandlet i artikel 28, og 
fastsætter regler for beskyttelsen af 
kunder, der er bagud med betalingen, 
herunder forbud mod afbrydelse af 
elektricitet og gas til sådanne kunder i 
kritiske perioder

Or. en

Ændringsforslag 371
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forbyder i henhold til begrebet 
sårbare forbrugere, som beskrives i artikel 
28, afbrydelse af elektricitet og gas til 
sårbare forbrugere

Or. en

Ændringsforslag 372
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest seks uger, 
efter at ændringen af leverandør har fundet 
sted.

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest to uger, efter
at ændringen af leverandør har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 373
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest seks uger, 
efter at ændringen af leverandør har fundet 
sted.

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest to uger, efter
at ændringen af leverandør har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 374
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest seks uger, 
efter at ændringen af leverandør har fundet 
sted.

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest to uger, efter 
at ændringen af leverandør har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest seks uger, 
efter at ændringen af leverandør har fundet 
sted.

j) modtager en endelig 
kontoopgørelse efter ethvert skift af 
elektricitetsleverandør senest to uger, efter 
at ændringen af leverandør har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 376
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) modtager et resumé af de centrale 
kontraktbestemmelser (såsom de centrale 
træk ved tjenesten, detaljerede 
prisoplysninger, betingelser for skift og 
prisforhøjelser) i et præcist og enkelt 
sprog på første side i kontrakten eller 
sammen med kontrakten

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag 377
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, 
Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) modtager et resumé af de centrale 
kontraktbestemmelser (såsom de centrale 
træk ved tjenesten, detaljerede 
prisoplysninger, betingelser for skift og 
prisforhøjelser) i et præcist og enkelt 
sprog på første side i kontrakten eller 
sammen med kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) er berettiget til at indgå en eller 
flere elkøbsaftaler som eneaftager eller 
aftaler i fællesskab med producenter, som 
har elproduktionsanlæg på stedet, nærved 
eller eksternt uden at blive udsat for 
uforholdsmæssige og urimelige 
omkostninger og administrative 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

I de fleste europæiske lande er direkte køb af elektricitet imidlertid ikke reguleret, ikke tilladt 
eller begrænset af uhensigtsmæssige regler. EU-lovgivningen bør fastslå kundernes ret til at 
underskrive købsaftaler. Dette vil give kunderne, inklusive store energiintensive 
virksomheder, mulighed for at sikre sig en fast pris og måske sænke deres energiomkostninger 
ved at købe den nødvendige elektricitet til deres operationer direkte fra producenterne, 
navnlig fra producenter, der anvender vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 379
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) har tilladelse til på et hvilket som 
helst tidspunkt og uden omkostninger at 
opsige kontrakten med leverandører og 
udbydere af supplerende produkter 
og/eller tjenester (inklusive pakketilbud), 
hvis kontrakten udvides uden 
forbrugerens samtykke

Or. en

Ændringsforslag 380
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
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Moody, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) afbrydelsen af elforsyningen til 
den endelige bruger kan aldrig begrundes 
med manglende betaling for supplerende 
produkter og/eller tjenester, som 
leverandøren leverer

Or. en

Ændringsforslag 381
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) er berettiget til at indgå en eller 
flere elkøbsaftaler som eneaftager eller 
aftaler i fællesskab med producenter, som 
har elproduktionsanlæg på stedet, nærved 
eller eksternt uden at blive udsat for 
uforholdsmæssige og urimelige 
omkostninger og administrative 
procedurer

Or. en

Ændringsforslag 382
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) sikrer, at alle leverandører har en 
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effektiv, retfærdig og omkostningseffektiv 
procedure for behandling af klager. De 
nationale tilsynsmyndigheder kan sikre 
dette, og der kan indføres bedste praksis 
og standarder for behandling af klager

Or. en

Ændringsforslag 383
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) har tilladelse til på et hvilket som 
helst tidspunkt og uden omkostninger at 
opsige kontrakter med leverandører og 
udbydere af supplerende produkter 
og/eller tjenester (inklusive pakketilbud), 
hvis kontrakten udvides uden 
forbrugerens samtykke

Or. en

Ændringsforslag 384
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) har tilladelse til på et hvilket som 
helst tidspunkt og uden omkostninger at 
opsige kontrakter med leverandører og 
udbydere af supplerende produkter 
og/eller tjenester (pakketilbud), hvis 
kontrakten udvides uden forbrugerens 
samtykke

Or. en
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Ændringsforslag 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) modtager et resumé af de centrale 
kontraktbestemmelser i et præcist og 
enkelt sprog på første side i kontrakten 
eller sammen med kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) har tilladelse til på et hvilket som 
helst tidspunkt og uden omkostninger at 
opsige kontrakter med leverandører og 
udbydere af supplerende produkter 
og/eller tjenester (inklusive pakketilbud), 
hvis kontrakten udvides uden 
forbrugerens samtykke

Or. en

Ændringsforslag 387
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) manglende betaling for 
supplerende produkter og/eller tjenester 
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må under ingen omstændigheder 
begrunde en afbrydelse af elforsyningen.

Or. en

Ændringsforslag 388
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ethvert abonnement på supplerende 
produkter og/eller tjenester, som leveres 
eller distribueres af leverandøren som et 
pakketilbud, må ikke genstarte 
aftaleperioden for den oprindelige 
kontrakt, medmindre den endelige kunde
giver sit udtrykkelige samtykke til dette.

Or. en

Ændringsforslag 389
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer bl.a. gennem 
deres nationale tilsynsmyndigheder, at 
alle leverandører indfører en hurtig, 
retfærdig og effektiv 
klagebehandlingsprocedure. 
Medlemsstaterne indfører standarder for 
klagebehandling og direkte kompensation 
til forbrugere, hvis leverandørerne 
underlader at overholde disse standarder.

Or. en
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Ændringsforslag 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jd) manglende betaling for 
supplerende produkter og/eller tjenester 
må under ingen omstændigheder 
begrunde en afbrydelse af elforsyningen.

Or. en

Ændringsforslag 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

je) Ethvert abonnement på 
supplerende produkter og/eller tjenester, 
som leveres eller distribueres af 
leverandøren som et pakketilbud, må ikke 
genstarte aftaleperioden for den 
oprindelige kontrakt, medmindre den 
endelige kunde giver sit udtrykkelige 
samtykke

Or. en

Ændringsforslag 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra j f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jf) Medlemsstaterne sikrer bl.a. 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndigheder, at alle leverandører 
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indfører en hurtig, retfærdig og effektiv 
klagebehandlingsprocedure. 
Medlemsstaterne kan indføre standarder 
for klagebehandling og direkte 
kompensation til forbrugere, hvis 
leverandørerne underlader at overholde 
disse standarder.

Or. en

Ændringsforslag 393
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer bl.a. 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndighed, at alle leverandører 
yder en hurtig, retfærdig og effektiv 
procedure til behandling af klager. 
Medlemsstaterne kan indføre standarder 
for klagebehandling og direkte erstatning 
til forbrugere, hvis leverandører ikke 
overholder disse standarder.

Or. en

Ændringsforslag 394
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a

Markedsføring af tilbud og salgsmetoder

1. Medlemsstaterne sikrer, at el-tjenester,
herunder dynamiske priskontrakter og 
yderligere produkter og/eller tjenester, er 
gennemsigtige og klart kommunikeret til 
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slutkunderne. Medlemsstaterne sikrer 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndighed, at centrale betingelser 
identificeres og fremhæves i tilbud, og 
overvåger og rapporterer om 
gennemsigtigheden af tilbuddene på 
markedet.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
privatkunder på ét sted bliver fuldt ud 
oplyst og præsenteret for centrale 
oplysninger om tilbud. Medlemsstaterne 
sikrer gennem deres nationale 
tilsynsmyndighed anvendelsen af fælles 
terminologi, der er vedtaget på nationalt 
plan. De centrale oplysninger bør 
omfatte:

- produktnavn og væsentligste kendetegn, 
herunder, hvor det er relevant, 
oplysninger om miljøpåvirkning og tydelig 
beskrivelse af tilbud og rabatter

- oplysninger om yderligere tjenester 
(f.eks. vedligeholdelse, forsikring, 
energieffektivitetsforanstaltninger), deres 
pris og tjenesteudbyderen, hvis de er 
forskellige fra energileverandøren eller 
aggregatoren

- samlet elpris (herunder alle 
omkostningskomponenter, dvs. levering, 
distribution, skatter og afgifter) og 
enhedsprisen pr. kWh (herunder alle 
afgifter og skatter) for at give 
slutkunderne mulighed for ved første 
øjekast at sammenligne og nemt se, 
hvilket tilbud der er bedst for dem

- engangsbetalinger, hvor det er relevant, 
herunder startgebyrer og -omkostninger 
for tilslutning til nettet

- betingelser for pris- eller tarifændringer 
under kontrakten

- kontraktens varighed og vilkår for 
opsigelse, herunder opsigelsesperiode og 
gebyrer og sanktioner, hvor det er 
relevant

- leverandørens eller aggregatorens
kontaktoplysninger, såsom adresse på 
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kundeservice, telefonnummer og e-mail, 
herunder, hvor det er relevant, 
fremhævning af enhver formidler.

Slutkunderne skal fortsat modtage alle 
forudgående kontraktoplysninger på et 
varigt medium som følge af deres 
forpligtelser i henhold til direktivet 
2011/83/EU. De centrale elementer 
meddelt til en endelig kunde i tilbudsfasen 
skal være de samme i det endelige tilbud 
og i kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunderne informeres af leverandører 
om de bedste tilbud, før de underskriver 
kontrakten, og efter underskrivelsen 
mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer og overvåger 
gennem de nationale tilsynsmyndighed, at 
slutkunderne modtager oplysninger om 
særlige forhold i forbindelse med 
fakturaens periodiske karakter, som kan 
medføre ubehagelige overraskelser på 
regningen, hvis skiftet finder sted på det 
bestemte tidspunkt af året.

5. Medlemsstaterne beskytter 
slutkunderne mod urimelige og/eller 
vildledende salgsmetoder. Med henblik 
herpå forbyder medlemsstaterne dørsalg i 
energisektoren og styrker reglerne, der 
styrer markedsføringskanaler inden for 
energisektoren, såsom telefon, e-mail, sms 
og sociale netværk.

Or. en

Ændringsforslag 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
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Markedsføring af tilbud og salgsmetoder

1. Medlemsstaterne sikrer, at el-tjenester 
herunder dynamiske priskontrakter og 
yderligere produkter og/eller tjenester er 
gennemsigtige og klart kommunikeret til 
slutkunder. Medlemsstaterne sikrer 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndighed, at centrale betingelser 
identificeres og fremhæves i tilbud, og 
overvåger og rapporterer om 
gennemsigtigheden af tilbuddene på 
markedet.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
privatkunder på ét sted bliver fuldt ud 
oplyst og præsenteret for centrale 
oplysninger om tilbud. Medlemsstaterne 
sikrer gennem deres nationale 
regulerende myndigheder anvendelsen af 
fælles terminologi, der er vedtaget på 
nationalt plan. De centrale oplysninger 
bør omfatte:

- produktnavn og væsentligste kendetegn, 
herunder, hvor det er relevant, 
oplysninger om miljøpåvirkning og tydelig 
beskrivelse af tilbud og rabatter

- oplysninger om yderligere tjenester, 
deres pris og tjenesteudbyderen, hvis de er 
forskellige fra energileverandøren eller 
aggregatoren

- samlet elpris, herunder alle 
omkostningskomponenter og 
enhedsprisen pr. kWh, herunder alle 
afgifter og skatter

- engangsbetalinger, hvor det er relevant, 
herunder startgebyrer og -omkostninger 
for tilslutning til nettet – betingelser for 
pris- eller tarifændringer under 
kontrakten – kontraktens varighed og 
vilkår for opsigelse, herunder 
opsigelsesperiode og gebyrer og 
sanktioner, hvor det er relevant –
betalingsfrekvensen og muligheder for 
metoder – leverandørens eller 
aggregatorens kontaktoplysninger, såsom 
adresse på kundeservice, telefonnummer 
og e-mail, herunder, hvor det er relevant, 
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fremhævning af enhver formidler

Slutkunderne skal fortsat modtage alle 
forudgående kontraktoplysninger på et 
varigt medium som følge af deres 
forpligtelser i henhold til direktivet 
2011/83/EU. De centrale elementer 
meddelt til en endelig kunde i tilbudsfasen 
skal være de samme i det endelige tilbud 
og i kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de endeligek 
kunder informeres af leverandører om de 
bedste tilbud, før de underskriver 
kontrakten, og efter underskrivelsen 
mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer og overvåger 
gennem de nationale regulerende 
myndigheder, at slutkunderne modtager 
oplysninger om særlige forhold i 
forbindelse med fakturaens periodiske 
karakter, som kan medføre ubehagelige 
overraskelser på regningen, hvis skiftet 
finder sted på det bestemte tidspunkt af 
året.

5. Medlemsstaterne beskytter
slutkunderne mod urimelige eller 
vildledende salgsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Mange forbrugere har svært ved at forstå og sammenligne forskellige energitilbud, der er 
tilgængelige på markedet, og de uafhængige sammenligningsværktøjer er ikke altid 
tilgængelige. For at tage en beslutning på et velfunderet grundlag bør forbrugere regne med 
leverandørens gennemsigtighed med hensyn til pris, betingelser og miljøpåvirkninger af deres 
valg. Derfor bør de centrale oplysninger om energitilbud leveres til forbrugere på ét sted på 
en kort og letforståelig måde

Ændringsforslag 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår

Ret til en dynamisk elpris-kontrakt

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at 
få tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale regulerende myndigheder den 
vigtigste udvikling på dette område, 
herunder tilbuddene på markedet, 
effekten på forbrugernes regninger, 
herunder særlig omfanget af 
prisudsvingene, og forbrugernes 
følsomhed over for den finansielle risiko, 
og de aflægger hvert år rapport herom.

Or. fr

Ændringsforslag 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en række dynamiske elpris-
kontrakter. Medlemsstaterne sikrer, hvor 
det er relevant, gennem deres nationale 
regulerende myndighed, at leverandører 
tilbyder dynamiske priskontrakter til 
forbrugere, hvor den potentielle fordel og 
evne til at forvalte risici er dokumenteret. 
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Vurderingen af fordele skal tage hensyn 
til, om slutkunden har installeret systemet 
og produkterne for at hjælpe dem med at 
klare risiciene, og om kundens 
forbrugsprofil er egnet. Kunden skal altid 
give aktivt samtykke, inden han skiftes til 
en dynamisk priskontrakt.

Or. en

Begrundelse

Privatkunder vil sandsynligvis finde det vanskeligt at forstå de potentielle risici og fordele ved 
sådanne kontrakter, alene eller kombineret med en sammenlægningstjeneste. Leverandører er 
bedst i stand til at give de rigtige oplysninger til forbrugere. Alle tilbud bør gives på en måde, 
der gør forbrugeren handlekraftig. Forbrugere kan blive udsat for store finansielle 
forpligtelser. Dette kan have en negativ indvirkning på husstande, som er mindre i stand til at 
absorbere disse chok.

Ændringsforslag 398
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en række dynamiske elpris-
kontrakter. Medlemsstaterne sikrer, hvor 
det er relevant, gennem deres nationale 
regulerende myndighed, at leverandører 
tilbyder dynamiske priskontrakter til 
forbrugere, hvor den potentielle fordel og 
evne til at forvalte risici er dokumenteret. 
Vurderingen af fordele skal tage hensyn 
til, om slutkunden har installeret systemet 
og produkterne for at hjælpe dem med at 
klare risiciene, og om kundens 
forbrugsprofil er egnet. Kunden skal altid 
give aktivt samtykke, inden han skiftes til 
en dynamisk priskontrakt.

Or. en
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Ændringsforslag 399
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris med et 
tilstrækkeligt udvalg af kontrakter på alle 
markeder. Hvis markedet ikke leverer et 
tilstrækkeligt udvalg, træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 400
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af deres 
leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af deres 
leverandør, forudsat, at der er den 
nødvendige tekniske tilgængelighed til en 
sådan service.

Or. en

Begrundelse

I følge Kommissionens forslag har hver slutkunde ret til en dynamisk elpris-kontrakt. En 
sådan kontrakt kræver imidlertid et intelligent målersystem, som måske ikke er tilgængeligt 
for slutkunden.
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Ændringsforslag 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt, hvor 
det er teknisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 402
Barbara Kappel

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at 
få tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er hindringer for leverandører til at 
tilbyde en dynamisk elpris-kontrakt til
deres slutkunder.

Or. en

Ændringsforslag 403
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at 
få tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er hindringer for leverandører til at 
tilbyde en dynamisk elpris-kontrakt til
deres slutkunder.

Or. en
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Begrundelse

Barrierer, der forhindrer udbuddet af dynamiske elpriser, bør fjernes. En forpligtelse til at 
tilbyde dynamiske priser kan imidlertid skabe en hindring for mindre markedsdeltagere. 
Markedet skal have tilstrækkelig frihed til selv at producere de relevante produkter.

Ændringsforslag 404
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at 
få tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er hindringer for leverandører til at 
tilbyde en dynamisk elpris-kontrakt til 
slutkunder.

Or. en

Ændringsforslag 405
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at 
få tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
er hindringer for leverandører, hvis de 
vælger at foreslå dynamiske elpris-
kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 406
Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til efter anmodning at få 
tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt af 
deres leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutkunder har ret til frit at vælge en 
dynamisk elpris-kontrakt på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt på en måde, der gør det muligt 
for slutkunder at sammenligne fordelene 
ved sådanne kontrakter med andre typer 
af kontrakter, der er tilgængelige på 
markedet. Hvis leverandører tilbyder disse 
kontakter, skal de give kontraktvilkår og -
betingelser og en sammenfatning af 
centrale kontraktbetingelser med klar 
vejledning og advarsel om den finansielle 
risiko ved en sådan dynamisk 
priskontrakt. Sammenfatningen af de 
centrale kontraktbetingelser skal 
indeholde et illustrativt eksempel, der 
viser forbrugerens maksimale økonomiske 
forpligtelse, såsom et skøn over deres 
årsfaktura sammenlignet med deres 
nuværende kontrakt. De givne 
oplysninger skal være sammenlignelige 
på tværs af leverandører.

Or. en
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Begrundelse

Privatkunder vil sandsynligvis finde det vanskeligt at forstå de potentielle risici og fordele ved 
sådanne kontrakter, alene eller kombineret med en sammenlægningstjeneste. Leverandører er 
bedst i stand til at give de rigtige oplysninger til forbrugere. Alle tilbud bør gives på en måde, 
der gør forbrugeren handlekraftig. Forbrugere kan blive udsat for store finansielle 
forpligtelser. Dette kan have en negativ indvirkning på husstande, som er mindre i stand til at 
absorbere disse chok.

Ændringsforslag 408
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk 
elpriskontrakt på en måde, der gør det 
muligt for slutkunder at sammenligne 
fordelene ved sådanne kontrakter med 
andre typer af kontrakter, der er 
tilgængelige på markedet. Hvis 
leverandører tilbyder disse kontakter, skal 
de give kontraktvilkår og -betingelser og 
en sammenfatning af centrale 
kontraktbetingelser med klar vejledning 
og advarsel om den finansielle risiko ved 
en sådan dynamisk priskontrakt. 
Sammenfatningen af de centrale 
kontraktbetingelser skal indeholde et 
illustrativt eksempel, der viser 
forbrugerens maksimale økonomiske 
forpligtelse, såsom et skøn over deres 
årsfaktura sammenlignet med deres 
nuværende kontrakt. De givne 
oplysninger skal være sammenlignelige 
på tværs af leverandører.

Or. en



AM\1135603DA.docx 57/177 PE609.627v04-00

DA

Ændringsforslag 409
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt og de yderligere potentielle 
omkostninger, der kan opstå som følge af 
installering af nødvendigt teknisk udstyr. 
Når leverandører tilbyder disse kontakter, 
skal de give kontraktvilkår og -betingelser 
og en sammenfatning af centrale 
kontraktbetingelser med klar vejledning 
og advarsel om den finansielle risiko ved 
en sådan dynamisk priskontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 410
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med sådanne dynamiske elpris-
kontrakter, og at leverandører træffer 
rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
kunder ikke skriver under på 
uhensigtsmæssige kontrakter.

Or. en
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Ændringsforslag 411
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt. Dette kan henvise til behovet for 
at anmode om et afdrag på en intelligent 
måler, som svarer til omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at dynamisk prissætning kun er 
mulig for de kunder, der har installeret en intelligent måler.

Ændringsforslag 412
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt, herunder behovet for at 
installere en passende elmåler.

Or. en

Ændringsforslag 413
Jaromír Kohlíček
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt, herunder behovet for at 
installere en passende elmåler.

Or. en

Begrundelse

Dynamisk prissætning er i praksis ikke mulig uden at have en passende måler på plads. Der 
bør være en klar forbindelse til dette i direktivet for behørigt at oplyse kunderne og også for 
at sikre, at alle forbundne omkostninger afholdes af kunden, der anmoder om dynamisk 
priskontrakt, og ikke fordeles blandt alle kunder.

Ændringsforslag 414
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med en sådan dynamisk elpris-
kontrakt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandørerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med sådanne 
prisfastsættelsesmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 415
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
elektricitetsleverandører, der leverer 
dynamiske prisaftaler, opretter en 
risikoprofil for slutkunden, inden 
kontrakten indgås. Risikoprofilen skal 
tage hensyn til forbrugsprofilen, 
kundernes evne til at påtage sig risiko, 
herunder deres betalingsevne, deres evne 
til at tilvejebringe fleksibilitet i 
spidsbelastningsperioder og deres 
forståelse for de forbundne risici. 
Risiciene ved produktet, der tilbydes til 
slutkunder, skal afspejle slutkundens 
risikoprofil. Grundlaget for
leverandørernes vurdering af risikoprofil 
og deres dynamiske priskontrakter skal 
være en metode godkendt af 
medlemsstaterne, bl.a. gennem deres 
nationale regulerende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 416
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa 
Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det kræves, at hver slutkunde altid 
giver aktivt samtykke, inden han skiftes til 
en dynamisk priskontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sigte mod at 
reducere andelen af faste komponenter i 
slutkundernes elregninger.

Or. en

Ændringsforslag 418
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at hver 
slutkunde har ret til en kontrakt, der ikke 
er en dynamisk elpris-kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 419
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale regulerende myndigheder den 
vigtigste udvikling på dette område, 
herunder tilbuddene på markedet, effekten 
på forbrugernes regninger, herunder særlig 
omfanget af prisudsvingene, og 
forbrugernes følsomhed over for den 

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale tilsynsmyndigheder den vigtigste 
udvikling på dette område, herunder 
tilbuddene på markedet, regelsættet og 
særlige foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne for at reducere 
lovgivningsmæssige hindringer, effekten 
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finansielle risiko, og de aflægger hvert år 
rapport herom.

på forbrugernes regninger, herunder særlig 
omfanget af prisudsvingene, 
energikomponentens andel i kundens 
regning, og forbrugernes følsomhed over 
for den finansielle risiko og de samlede 
fordelingsvirkninger, og de aflægger hvert 
år rapport herom.

Or. en

Ændringsforslag 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale regulerende myndigheder den 
vigtigste udvikling på dette område, 
herunder tilbuddene på markedet, effekten 
på forbrugernes regninger, herunder særlig 
omfanget af prisudsvingene, og 
forbrugernes følsomhed over for den 
finansielle risiko, og de aflægger hvert år 
rapport herom.

3. Medlemsstaterne skal via deres 
nationale tilsynsmyndigheder overvåge og 
årligt aflægge rapport, som minimum i en 
tiårsperiode efter indførelsen af sådanne 
kontrakter, den vigtigste udvikling på dette 
område, herunder:

- tilbuddene på markedet

- effekten på forbrugernes elregninger for 
både forbrugere med og uden en sådan 
kontrakt, herunder særlig omfanget af 
prisudsvingene, og forbrugernes følsomhed 
over for den finansielle risiko

- antal af forbrugere, der påvirkes af 
ubehagelige overraskelser på regningen 
eller betydeligt højere regninger.

Or. en

Begrundelse

Privatkunder vil sandsynligvis finde det vanskeligt at forstå de potentielle risici og fordele ved 
sådanne kontrakter, alene eller kombineret med en sammenlægningstjeneste. Leverandører er 
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bedst i stand til at give de rigtige oplysninger til forbrugere. Alle tilbud bør gives på en måde, 
der gør forbrugeren handlekraftig. Forbrugere kan blive udsat for store finansielle 
forpligtelser. Dette kan have en negativ indvirkning på husstande, som er mindre i stand til at 
absorbere disse chok.

Ændringsforslag 421
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale regulerende myndigheder den 
vigtigste udvikling på dette område, 
herunder tilbuddene på markedet, effekten 
på forbrugernes regninger, herunder særlig 
omfanget af prisudsvingene, og 
forbrugernes følsomhed over for den 
finansielle risiko, og de aflægger hvert år 
rapport herom.

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale tilsynsmyndigheder den vigtigste 
udvikling på dette område, herunder

- tilbuddene på markedet

- effekten på forbrugernes elregninger for
både forbrugere med og uden en sådan 
kontrakt, herunder særlig omfanget af 
prisudsvingene, og forbrugernes følsomhed 
over for den finansielle risiko

- antal af forbrugere, der påvirkes af 
ubehagelige overraskelser på regningen 
eller betydeligt højere regninger.

Or. en

Ændringsforslag 422
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale regulerende myndigheder den 
vigtigste udvikling på dette område, 
herunder tilbuddene på markedet, effekten 
på forbrugernes regninger, herunder særlig 
omfanget af prisudsvingene, og 
forbrugernes følsomhed over for den 
finansielle risiko, og de aflægger hvert år 
rapport herom.

3. Som minimum i en tiårsperiode 
efter indførelsen af sådanne kontrakter 
overvåger medlemsstaterne via deres 
nationale tilsynsmyndigheder den vigtigste 
udvikling på dette område, herunder 
tilbuddene på markedet, effekten på 
forbrugernes elregninger, herunder særlig 
omfanget af prisudsvingene, og træffe 
passende foranstaltninger, når 
overvågningen viser, at de nuværende 
beskyttelsesniveauer er utilstrækkelige for 
privatkunder, og de aflægger hvert år 
rapport herom.

Or. en

Ændringsforslag 423
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, 
Dan Nica

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
passende beskyttelse vedrørende 
prisændringer for slutkunder er på plads, 
for at undgå ubehagelige overraskelser på 
regningen eller høje niveauer af 
økonomisk forpligtelse. Privatkunder med 
en dynamisk priskontrakt skal aldrig 
betale mere end hvad de ville have betalt 
med en ikke-dynamisk tarif.

Or. en

Ændringsforslag 424
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne, herunder 
gennem deres nationale regulerende 
myndighed, skal sikre, at reglerne ændres, 
når overvågningen viser, at de nuværende 
beskyttelsesniveauer er utilstrækkelige for 
privatkunder.

Or. en

Ændringsforslag 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne, herunder 
gennem deres nationale regulerende 
myndighed, skal sikre, at reglerne ændres, 
når overvågningen viser, at de nuværende 
beskyttelsesniveauer er utilstrækkelige for 
privatkunder.

Or. en

Ændringsforslag 426
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udveksler bedste 
praksis vedrørende dynamiske elpris-
kontrakter.

Or. en
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Ændringsforslag 427
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at 
elektricitetsleverandører, der leverer 
dynamiske prisaftaler, opretter en 
risikoprofil for slutkunden, inden 
kontrakten indgås. Risikoprofilen skal 
tage hensyn til forbrugsprofilen, 
kundernes evne til at påtage sig risiko, 
herunder deres betalingsevne, deres evne 
til at tilvejebringe fleksibilitet i 
spidsbelastningsperioder og deres 
forståelse for de forbundne risici. 
Risiciene ved produktet, der tilbydes til 
slutkunder, skal afspejle slutkundens 
risikoprofil. Grundlaget for 
leverandørernes vurdering af risikoprofil 
og deres dynamiske priskontrakter skal 
være en metode godkendt af 
medlemsstaten, bl.a. gennem dens 
nationale regulerende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at 
elektricitetsleverandører, der leverer 
dynamiske prisaftaler, opretter en 
risikoprofil for slutkunden, inden 
kontrakten indgås. Risiciene ved 
produktet, der tilbydes til slutkunder, skal 
afspejle slutkundens risikoprofil. 
Grundlaget for leverandørernes vurdering 
af risikoprofil og deres dynamiske 
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priskontrakter skal være en metode 
godkendt af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 429
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11, stk. 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandører tager i betragtning, om 
slutkunder har de apparater, produkter og 
systemer, der er nødvendige for at opnå 
fordele ved enhver dynamisk prisaftale, 
der tilbydes dem. Hvis leverandører 
tilbyder sådanne systemer og produkter, 
skal de sikre, at slutkunden til enhver tid 
kan slukke for den intelligente funktion.

Or. en

Ændringsforslag 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11, stk. 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne sikrer, at 
passende beskyttelse vedrørende 
prisændringer for slutkunder er på plads, 
for at undgå ubehagelige overraskelser på 
regningen eller høje niveauer af 
økonomisk forpligtelse.

Or. en
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Ændringsforslag 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11, stk. 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandører tager i betragtning om 
slutkunder har de apparater, produkter og 
systemer, der er nødvendige for at opnå 
fordele ved enhver dynamisk prisaftale, 
der tilbydes dem. Hvis leverandører 
tilbyder sådanne systemer og produkter, 
skal de sikre, at slutkunden til enhver tid 
kan slukke for den intelligente funktion.

Or. en

Ændringsforslag 432
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 11, stk. 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne sikrer, at hver 
slutkunde har ret til en række kontrakter, 
der ikke er dynamiske og tidsuafhængige 
elpris-kontrakter. Medlemsstaterne sikrer, 
at slutkunderne er velinformerede om 
eksistensen af disse kontrakter og deres 
ret til at bruge dem.

Or. en

Ændringsforslag 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 11, stk. 3 e (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Medlemsstaterne sikrer, at hver 
slutkunde har ret til en række kontrakter, 
der er dynamiske og tidsuafhængige 
elpris-kontrakter. Medlemsstaterne sikrer, 
at slutkunderne er velinformerede om 
eksistensen af disse kontrakter og deres 
ret til at bruge dem.

Or. en

Ændringsforslag 434
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes. 
Senest ved datoen for dette direktivs 
ikrafttræden må den tekniske proces
vedrørende skift af leverandør ikke tage 
mere end 24 timer, og det skal være 
muligt på en hvilken som helst hverdag.

Or. en

Ændringsforslag 435
Pavel Telička

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
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tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes. tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes. 
Den tekniske proces vedrørende skift af 
leverandør skal være muligt på en hvilken 
som helst hverdag og skal udføres snarest 
muligt uden unødig forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes. 
Senest januar 2022 må den tekniske 
proces vedrørende skift af leverandør ikke 
tage mere end 24 timer, og det skal være 
muligt på en hvilken som helst hverdag.

Or. en

Ændringsforslag 437
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes. 
Denne periode bør reduceres til 24 timer 
så hurtigt som muligt på grundlag af en 
cost-benefit-analyse og ikke senere end 
2022.

Or. en
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Ændringsforslag 438
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes. 
Senest den 1. januar 2020 skal skiftet 
være afsluttet inden for én arbejdsdag.

Or. en

Ændringsforslag 439
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte elleverandør, 
har ret til at få et sådant skift udført inden 
for tre uger, idet kontraktvilkårene 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre kundebeskyttelse mod alle aktører på elmarkedet – ikke kun i forhold 
til leverandører, men også i forhold til forsyningsvirksomheder.

Ændringsforslag 440
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte elleverandør, 
har ret til at få et sådant skift udført inden 
for tre uger, idet kontraktvilkårene 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 441
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
tre uger, idet kontraktvilkårene overholdes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
kunder, der ønsker at skifte leverandør, har 
ret til at få et sådant skift udført inden for 
en uge, idet kontraktvilkårene overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 442
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne ikke opkræves noget gebyr for 
leverandørskift.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder ikke opkræves noget gebyr for 
leverandørskift.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag fører til den konklusion, at retten til at skifte leverandør uden at blive 
opkrævet omkostningsrelaterede gebyrer gælder for alle kunder, herunder engroskunder.
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Ændringsforslag 443
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden skal gebyrerne være rimelige i 
forhold til den fordel, der ydes kunden, og 
må ikke overstige de direkte økonomiske 
tab for leverandøren som følge af kundens 
opsigelse af kontrakten, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten. 
Bevisbyrden for det direkte økonomiske 
tab ligger altid hos leverandøren og 
overvåges af den nationale 
reguleringsmyndighed.

I tilfælde af bundtet investering i udstyr 
bestemmes det økonomiske tab på 
grundlag af det mindste beløb, enten den 
pro rata beregnede restværdi af statsstøttet 
udstyr, der er bundtet med kontrakten på 
tidspunktet for kontraktens indgåelse, 
eller den resterende del af servicegebyret 
indtil kontraktens afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 444
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden
som led i kontrakten.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb.

Or. en

Ændringsforslag 445
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede fastpriskontrakter
før deres udløb. Sådanne gebyrer må dog 
kun opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden skal gebyrerne være rimelige i 
forhold til den fordel, der ydes kunden, og 
må ikke overstige de direkte økonomiske 
tab for leverandøren som følge af kundens 
opsigelse af kontrakten, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten. 
Bevisbyrden for det direkte økonomiske 
tab ligger altid hos leverandøren, og 
overvåges af den nationale 
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reguleringsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 446
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden skal gebyrerne være rimelige i 
forhold til den fordel, der ydes kunden, og 
må ikke overstige de direkte økonomiske 
tab for leverandøren som følge af kundens 
opsigelse af kontrakten, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten. 
Bevisbyrden for det direkte økonomiske 
tab ligger altid hos leverandøren og 
overvåges af den nationale 
reguleringsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 447
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 

3. Elleverandører har lov til at 
opkræve opsigelsesgebyrer af kunder, der 



PE609.627v04-00 76/177 AM\1135603DA.docx

DA

opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

frivilligt opsiger tidsbegrænsede kontrakter 
før deres udløb. Opsigelsesgebyret skal 
fremgå tydeligt af 
tjenesteydelseskontrakten. Sådanne
gebyrer må ikke overstige de direkte 
økonomiske tab for leverandøren som følge 
af kundens opsigelse af kontrakten, 
herunder omkostningerne ved eventuelle 
bundtede investeringer eller ydelser, der 
allerede er leveret til kunden som led i 
kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Leverandører tilbyder tidsbegrænsede kontrakter, hvilket giver dem en vis sikkerhed i deres 
levering. Normalt tilbyder de prisrabat til kunder i disse kontrakter (som præmie for 
leveringssikkerheden). Hvis leverandørerne ikke har lov til at opkræve opsigelsesgebyrer 
inden kontraktens udløb, mister de leveringssikkerheden, hvilket kan medføre en stigning i 
elprisen.

Ændringsforslag 448
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel.
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden
som led i kontrakten.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Desuden må gebyrerne ikke 
overstige de direkte økonomiske tab for 
leverandøren som følge af kundens 
opsigelse af kontrakten, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten.
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Or. en

Ændringsforslag 449
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter,
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

3. Elleverandører har tilladelse til at 
opkræve opsigelsesgebyrer af kunder, der 
frivilligt opsiger tidsbegrænsede kontrakter 
før deres udløb. Sådanne gebyrer skal 
tydeligt fremgå af forsyningskontrakten 
og må kun opkræves, hvis kunderne opnår 
en påviselig fordel på et tidspunkt for 
kontraktens underskrivelse. Desuden må 
gebyrerne ikke overstige de direkte 
økonomiske tab for leverandøren som følge 
af kundens opsigelse af kontrakten, 
herunder omkostningerne ved eventuelle 
bundtede investeringer eller ydelser, der 
allerede er leveret til kunden som led i 
kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering ville ikke sikre samme beskyttelsesniveau for kunderne i alle 
medlemsstater. Opsigelsesgebyrer for tidsbegrænsede kontrakter skal meddeles i god tid, 
kunderne skal være behørigt underrettet om eventuelle gebyrer, de kan blive pålagt.

Ændringsforslag 450
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af slutkunder, der 
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opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel. 
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden
som led i kontrakten.

frivilligt opsiger tidsbegrænsede kontrakter 
før deres udløb. Sådanne gebyrer må dog 
kun opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver slutkunderne en påviselig 
fordel. Desuden må gebyrerne ikke 
overstige de direkte økonomiske tab for 
leverandøren som følge af slutkundens
opsigelse af kontrakten, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til slutkunden som led i kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag fører til den konklusion, at retten til at skifte leverandør uden at blive 
opkrævet omkostningsrelaterede gebyrer gælder for alle kunder, herunder engroskunder.

Ændringsforslag 451
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel.
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

3. Medlemsstaterne skal tillade 
elleverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer skal fremgå 
tydeligt af forsyningskontrakten. Desuden 
må gebyrerne ikke overstige de direkte 
økonomiske tab for elleverandøren som 
følge af kundens opsigelse af kontrakten, 
herunder omkostningerne ved eventuelle 
bundtede investeringer eller ydelser, der 
allerede er leveret til kunden som led i 
kontrakten.

Or. en
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Ændringsforslag 452
Angelika Mlinar

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves i forbindelse med kontrakter, 
som giver kunderne en påviselig fordel.
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden
som led i kontrakten.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade leverandører at opkræve 
opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt 
opsiger tidsbegrænsede kontrakter før 
deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun 
opkræves, hvis de er tydeligt 
kommunikeret til kunderne på forhånd.
Desuden må gebyrerne ikke overstige de 
direkte økonomiske tab for leverandøren 
som følge af kundens opsigelse af 
kontrakten, herunder omkostningerne ved 
eventuelle bundtede investeringer eller 
ydelser, der allerede er leveret til kunden 
som led i kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 453
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af bundtet investering i 
udstyr bestemmes det økonomiske tab 
baseret på det mindste beløb, enten den 
pro rata beregnede restværdi af statsstøttet 
udstyr, der er bundtet med kontrakten på 
tidspunktet for kontraktens indgåelse eller 
den resterende del af servicegebyret indtil 
kontraktens afslutning.

Or. en
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Ændringsforslag 454
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister, 
herunder dem, der producerer, opbevarer, 
forbruger og sælger elektricitet enten 
individuelt eller i fællesskab, og ejerne af 
elbiler.

Leverandører af bundtede ydelser skal 
give slutkunder mulighed for at annullere 
eller skifte enkelte dele af den bundtede 
kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister, 
herunder dem, der producerer, opbevarer, 
forbruger og sælger elektricitet enten 
individuelt eller i fællesskab, og ejerne af 
elbiler.

Leverandører af bundtede ydelser skal 
give slutkunder mulighed for at annullere 
eller skifte enkelte dele af den bundtede 
kontrakt.

Or. en
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Ændringsforslag 456
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister. 
Leverandører af bundtede ydelser skal 
give slutkunder mulighed for at annullere 
eller skifte enkelte dele af den bundtede 
kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 457
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte elleverandør gælder for alle 
kunder uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre kundernes beskyttelse mod alle aktører på elmarkedet – ikke kun i 
forhold til leverandører, men også i forhold til forsyningsvirksomheder.

Ændringsforslag 458
Evžen Tošenovský
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte leverandør gælder for alle kunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

4. Medlemsstaterne sikrer, at retten til 
at skifte elleverandør gælder for alle 
kunder uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister.

Or. en

Ændringsforslag 459
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Privatkunder har ret til at deltage i 
kollektive skifteordninger. 
Medlemsstaterne fjerner alle 
lovgivningsmæssige eller administrative 
hindringer for kollektivt skift, samtidig 
med at der tilvejebringes en ramme, som 
sikrer forbrugerne størst mulig beskyttelse 
for at undgå enhver form for misbrug.

Or. en

Ændringsforslag 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at skifte er 
upartisk og ikke-diskriminerende, og at 
markedspartnerne koordinerer for at 
sikre, at processen er problemfri.
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Or. en

Ændringsforslag 461
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at skifte er 
upartisk og ikke-diskriminerende, og at 
markedspartnerne koordinerer for at 
sikre, at processen er problemfri.

Or. en

Ændringsforslag 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Eugen Freund, Edouard Martin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at dørsalg 
ikke er tilladt af aktører på el- og 
gasmarkedet.

Or. en

Begrundelse

Uindbudte personlige besøg i forbrugernes hjem, ofte for at presse dem til at underskrive nye 
kontrakter på stedet, bør ikke finde sted i det moderne samfund og bør ikke længere tillades. 
Dørsalg udnytter ofte de mest sårbare, hvilket ofte resulterer i, at de underskriver tariffer, 
som ikke er i deres interesse.

Ændringsforslag 463
Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne skal gennem 
deres nationale lovgivende myndigheder 
lette kollektive skiftekampagner ved at 
fjerne lovgivningsmæssige og 
bureaukratiske hindringer.

Or. en

Ændringsforslag 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne skal gennem 
deres nationale lovgivende myndigheder 
lette kollektive skiftekampagner ved at 
fjerne lovgivningsmæssige og 
bureaukratiske hindringer.

Or. en

Ændringsforslag 465
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Det er nødvendigt hurtigst muligt at 
eliminere alle markedsfordrejninger som 
følge af ufuldstændig anvendelse af 
henstillingen af 24. oktober 2006 om 
forvaltningen af de finansielle ressourcer 
til nedlæggelse af nukleare anlæg og til 
forvaltning af brugt brændsel og 
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radioaktivt affald samt Rådets direktiv 
2011/70/Euratom; deltagelsen af 
kommercielle nukleare anlæg på det indre 
marked for elektricitet bør underordnes 
den internalisering af eksterne 
omkostninger, som er forbundet med disse 
anlægs funktion. 

Or. de

Ændringsforslag 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

Medlemsstaterne sikrer, at leverandøren 
informeres om eventuelle kontrakter 
mellem kunden og en aggregator. 
Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder 
med en kontrakt med en aggregator har 
samme rettigheder som slutkunder uden 
en kontrakt med en aggregator, herunder 
adgang til de samme tilbud og tariffer.

Medlemsstaterne sikrer, at 
aggregatorerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med den tilbudte kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 467
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
leverandører ikke forbyder slutkunder at 
indgå en kontrakt med en aggregator. Når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en uafhængig aggregator og at sælge 
fleksibilitet til markedet gennem en
aggregator, kræver dette ikke samtykke fra 
slutkundens leverandør. Leverandører må 
ikke ændre kontrakten med kunden, når 
kunden beslutter sig for at underskrive en 
kontrakt med en uafhængig aggregator 
for at værdsætte hans/hendes fleksibilitet. 
Slutkunder, der har indgået en kontrakt 
med en aggregator, skal have adgang til 
de samme tilbud og tariffer fra 
leverandører som forbrugere uden disse 
ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 468
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder ikke forbydes at indgå en 
kontrakt med en aggregator af deres 
leverandør og, at der, når en slutkunde 
ønsker at indgå en kontrakt med en 
aggregator, ikke kræves samtykke fra 
slutkundens leverandør. Leverandører må 
ikke indføre faser i kontrakten, der 
kræver forudgående samtykke fra dem til 
at give slutkundens aggregator adgang til 
et hvilket som helst relevant marked på 
kundens vegne. Slutkunder, der har 
indgået en kontrakt med en aggregator, 
skal have adgang til de samme tilbud og 
tariffer fra leverandører som forbrugere 
uden disse ydelser.
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Or. en

Ændringsforslag 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder ikke forbydes at indgå en 
kontrakt med en aggregator af deres 
leverandør og, at der, når en slutkunde 
ønsker at indgå en kontrakt med en 
aggregator, ikke kræves samtykke fra 
slutkundens leverandør. Slutkunder, der 
har indgået en kontrakt med en 
aggregator, skal have adgang til de 
samme tilbud og tariffer fra leverandører 
som forbrugere uden disse ydelser.

Or. en

Begrundelse

Forbrugere bør ikke holdes tilbage af deres nyvalgte leverandør, fordi de har en kontrakt med 
en aggregator. Samtidig bør forbrugerne have samme rettigheder for aggregatorer som for at 
skifte leverandører. Dette vil gøre begge markeder mere dynamiske og undgå unødvendig 
afhængighed, især hvis ydelserne er bundtet. Kontrakter med prisfleksibelt elforbrug er måske 
ikke passende for alle forbrugere, og risikoen kan være større for nogle grupper.

Ændringsforslag 470
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør. Leverandøren 
underrettes behørigt, hvis kunden indgår 
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kontrakt med en aggregator, og om de 
ændringer i kundens forbrug og 
produktion, som aggregatorer skaber.

Or. en

Begrundelse

Aggregator har gennem sin kontrakt med kunden indflydelse på ubalancen hos denne kundes 
leverandør. Derfor skal han informere leverandøren om den kontrakt, der er indgået med 
kunden.

Ændringsforslag 471
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør. Leverandøren 
underrettes behørigt, hvis kunden indgår 
kontrakt med en aggregator, og om de 
ændringer i kundens forbrug og 
produktion, som aggregatorer skaber.

Or. en

Ændringsforslag 472
Pavel Telička

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør. Leverandøren 
underrettes behørigt, hvis kunden indgår 
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kontrakt med en aggregator.

Or. en

Ændringsforslag 473
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 
Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at indgå en kontrakt 
med en aggregator, og at der, når en 
slutkunde ønsker at indgå en kontrakt med 
en uafhængig aggregator, ikke kræves 
samtykke fra slutkundens leverandør.

Or. en

Ændringsforslag 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der, når 
en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt 
med en aggregator, ikke kræves samtykke 
fra slutkundens leverandør. Leverandøren 
underrettes, hvis hans kunde indgår en 
sådan kontrakt.

Or. en

Begrundelse

Leverandøren underrettes behørigt, hvis kunden har indgået kontrakt med en aggregator, for 
at kunne tilpasse sig kundens skiftende forbrugsmønstre.
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Ændringsforslag 475
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
aggregatorerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med den tilbudte kontrakt, på 
en måde, der gør det muligt for kunderne 
at sammenligne tilbuddet med andre 
tariftyper, der er tilgængelige på 
markedet. Oplysningerne skal være 
sammenlignelige på tværs af 
aggregatorerne. Medlemsstaterne sikrer, 
at aggregatorer træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at kunderne
ikke underskriver uegnede kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
aggregatorerne informerer slutkunderne 
fuldt ud om de muligheder og risici, der er 
forbundet med den tilbudte kontrakt, på 
en måde, der gør det muligt for kunderne 
at sammenligne tilbuddet med andre 
tariftyper tilgængelige på markedet. 
Oplysningerne skal være sammenlignelige 
på tværs af aggregatorerne.

Or. en
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Ændringsforslag 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Med forbehold af Unionens 
bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, 
særlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU og Rådets direktiv 
93/13/EØF, sikrer medlemsstaterne , at 
kontrakter mellem slutkunder og 
aggregatorer er i overensstemmelse med 
betingelserne fastsat i artikel 10, litra a-l), 
tilpasset til aggregatets specifikke 
forretningsmodel.

Or. en

Ændringsforslag 478
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes.

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige en 
igangværende kontrakt med en aggregator, 
har ret til at opsige kontrakten fra 
afslutningen af forudgående 
fleksibilitetsvurderinger og 
godkendelsesprocedurer under 
hensyntagen til den aftalte fleksibilitet og 
de kontraktvilkår, der i deres natur afviger 
fra leverandør-kunde-forholdet.

Or. en

Begrundelse

Aggregatorer skal udføre forudgående fleksibilitetsvurderinger og gennemføre 
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godkendelsesprocedurer. Det skal forstås som, at opsigelse af fleksible kontrakter kun kan 
finde sted efter disse perioder.

Ændringsforslag 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes.

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes. Denne 
periode nedsættes til 24 timer så hurtigt 
som muligt på grundlag af en cost-
benefit-analyse og senest i 2022.

Or. en

Ændringsforslag 480
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes.

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes. Denne 
periode nedsættes til 24 timer så hurtigt 
som muligt på grundlag af en cost-
benefit-analyse og senest i 2022.

Or. en

Ændringsforslag 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes.

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator eller skifte aggregator, 
har ret til at opsige eller skifte kontrakten 
med tre ugers varsel, idet kontraktvilkårene 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 482
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med tre ugers varsel, idet 
kontraktvilkårene overholdes.

2. Medlemsstaterne sørger for, at en 
slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt 
med en aggregator, har ret til at opsige 
kontrakten med et varsel på en arbejdsdag, 
idet kontraktvilkårene overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 

udgår
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økonomiske tab for aggregatoren, 
herunder omkostningerne ved eventuelle 
bundtede investeringer eller ydelser, der 
allerede er leveret til kunden som led i 
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 484
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten. 
Bevisbyrden for det direkte økonomiske 
tab ligger altid hos aggregatorerne og 
overvåges af den nationale 
reguleringsmyndighed.

I tilfælde af bundtet investering i udstyr 
bestemmes det økonomiske tab baseret på 
det mindste beløb, enten den pro rata 
beregnede restværdi af statsstøttet udstyr, 
der er bundtet med kontrakten på 
tidspunktet for kontraktens indgåelse eller 
den resterende del af servicegebyret indtil 
kontraktens afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten.

Bevisbyrden for det direkte økonomiske 
tab ligger altid hos aggregatorerne og 
overvåges af den nationale 
reguleringsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 486
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, 
herunder omkostningerne ved eventuelle 
bundtede investeringer eller ydelser, der 
allerede er leveret til kunden som led i 
kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder ikke opkræves gebyrer i 
forbindelse med opsigelsen af en kontrakt 
eller skift til en anden aggregator.

Or. en

Ændringsforslag 487
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten. 
Bevisbyrden for det direkte økonomiske 
tab ligger altid hos aggregatorerne og 
overvåges af den nationale 
reguleringsmyndighed. 

Or. en

Ændringsforslag 488
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer eller ydelser, der allerede er 
leveret til kunden som led i kontrakten.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder, der opsiger en tidsbegrænset 
kontrakt med en aggregator inden dens 
udløb, ikke opkræves noget 
opsigelsesgebyr, der overstiger de direkte 
økonomiske tab for aggregatoren, herunder 
omkostningerne ved eventuelle bundtede 
investeringer, apparater eller ydelser, der 
allerede er leveret til kunden som led i 
kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Aggregatorer kan være nødt til at forsyne forbrugeren med apparater, som er nødvendige for 
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at levere ydelser for inden for prisfleksibelt elforbrug. Aggregatorer kan have besluttet sig for 
at inddrive omkostningerne som en del af deres tidsbegrænsede kontrakt med kunden. Hvis 
kunden opsiger kontrakten med aggregatoren før tiden, skal aggregatoren kunne dække 
omkostningerne ved de leverede anordninger.

Ændringsforslag 489
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne 
vælge at tillade aggregatorerne at 
opkræve opsigelsesgebyrer af kunder, der 
frivilligt opsiger tidsbegrænsede 
kontrakter før deres udløb.

Or. en

Ændringsforslag 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage 
fakturaopgørelser og oplysninger om 
fakturaopgørelser, og oplysninger om 
prisfleksibelt elforbrug eller om leveret og 
solgt elektricitet, som fastlagt i artikel 18 
og bilag II. Disse oplysninger skal leveres 
uden gebyrer til slutkunden.

Or. en

Ændringsforslag 491
Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage 
fakturaopgørelser og oplysninger om 
fakturaopgørelser, og oplysninger om 
prisfleksibelt elforbrug eller om leveret og 
solgt elektricitet, som fastlagt i artikel 18 
og bilag II. Disse oplysninger skal leveres 
uden gebyrer til slutkunden.

Or. en

Ændringsforslag 492
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet og afregningsoplysninger efter 
anmodning inden for 2 arbejdsdage og 
uden at blive opkrævet yderligere gebyrer 
og mindst én gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 493
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 4. Medlemsstaterne sikrer, at 
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slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet med den hyppighed, der er 
anført i artikel 18.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår kundens kontraktmæssige rettigheder, skal der ikke skelnes mellem leverandører 
og aggregatorer.

Ændringsforslag 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet med den hyppighed, der er 
anført i artikel 18.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår kundens kontraktmæssige rettigheder, skal der ikke skelnes mellem leverandører 
og aggregatorer.

Ændringsforslag 495
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 4. Medlemsstaterne sikrer, at 
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slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet med den hyppighed, der er 
anført i artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 496
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug mindst én gang om måneden og 
efter anmodning også i elektronisk 
format.

Or. en

Ændringsforslag 497
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om måneden.

Or. en
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Ændringsforslag 498
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til at modtage alle 
relevante oplysninger om prisfleksibelt 
elforbrug eller om leveret og solgt 
elektricitet mindst én gang om året.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder har ret til regelmæssigt at 
modtage alle relevante oplysninger om 
prisfleksibelt elforbrug eller om leveret og 
solgt elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugere med en kontrakt med en 
aggregator:

a) har et fælles kontaktpunkt til 
aggregatoren, når flere ydelser og udstyr 
er involveret i kontrakten

b) har adgang til ordningen til at løse 
klager som fastsat i artikel 26 for enhver 
klage vedrørende deres forbindelser med 
en aggregator og

c) har et enkelt kontaktpunkt for at få 
adgang til tvistbilæggelsesordningen for 
alle ydelser, der indgår i elforsyningen.

De rettigheder, der henvises til i stk. 4, 
skal gives til slutkunden uden gebyrer.

Or. en
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Ændringsforslag 500
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne med en kontrakt med en 
aggregator:

a) har et fælles kontaktpunkt til 
aggregatoren, når flere ydelser og udstyr 
er involveret i kontrakten

b) har adgang til ordningen til at løse 
klager som fastsat i artikel 26 for enhver 
klage vedrørende deres forbindelser med 
en aggregator og

c) har et enkelt kontaktpunkt for at få 
adgang til tvistbilæggelsesordningen for 
alle ydelser, der indgår i elforsyningen.

De rettigheder, der henvises til i stk. 4, 
skal gives til slutkunden uden gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag501
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugere med en kontrakt med en 
aggregator:

a) har et enkelt kontaktpunkt med 
aggregatoren, når der er flere 
tjenesteydelser og udstyr involveret i 
kontrakten

b) kan få adgang til mekanismen for at 
løse klager som fastsat i artikel 26 for 
enhver klage, der vedrører, hvad de har at 
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gøre med en aggregator og

c) har et enkelt kontaktpunkt til adgang til 
tvistbilæggelsesordning for alle 
tjenesteydelser.

De i dette stykke omhandlede rettigheder 
bør gives uden at pålægge slutkunden 
ekstra gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, 2, 3 
og 4, gælder for alle slutkunder uden 
forskel, for så vidt angår omkostninger, 
indsats og tidsfrister.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, 1a, 
1b, 2, 3, 4 og 4a, gælder for alle slutkunder 
uden forskel, for så vidt angår indsats og 
tidsfrister. De i dette stykke omhandlede 
rettigheder bør gives uden at pålægge 
slutkunden ekstra gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag503
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, 2, 3 
og 4, gælder for alle slutkunder uden 
forskel, for så vidt angår omkostninger, 
indsats og tidsfrister.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, 1a, 
1b, 2, 3, 4 og 4a, gælder for alle slutkunder 
uden forskel, for så vidt angår 
omkostninger, indsats og tidsfrister. De i 
dette stykke omhandlede rettigheder bør 
gives gratis.
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Or. en

Ændringsforslag504
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, 2, 3 
og 4, gælder for alle slutkunder uden 
forskel, for så vidt angår omkostninger, 
indsats og tidsfrister.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, 2, 3,
4 og 4a, gælder for alle slutkunder uden 
forskel, for så vidt angår omkostninger, 
indsats og tidsfrister.

Or. en

Ændringsforslag505
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder i en kontrakt med en 
aggregator ikke mister deres rettigheder, 
herunder retten til at skifte leverandør 
som fastsat i artikel 12. Dette er ikke til 
hinder for, at aggregatorer modtager 
oplysninger om en ændring af takst eller 
leverandør, og at de informerer 
forbrugeren om risiciene og 
mulighederne ved denne nye takst, da den 
vedrører de aggregerede tjenesteydelser i 
deres kontrakt. Kontrakter med en 
aggregator kan ikke opsiges af 
aggregatoren på grund af ændringer i 
takst eller leverandør.

Or. en
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Ændringsforslag506
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at 
aggregatorer tager hensyn til, om 
forbrugere har de produkter og systemer, 
der er nødvendige for at opnå fordele af 
de aggregerede tjenesteydelser, de får 
tilbudt. Det skal til enhver tid være muligt 
for slutkunder at slukke for smart-
funktionen af eventuelle bundtede 
produkter og systemer.

Or. en

Ændringsforslag507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at 
aggregatorer tager hensyn til, om 
forbrugere har de produkter og systemer, 
der er nødvendige for at opnå fordele af 
de aggregerede tjenesteydelser, de får 
tilbudt.

Or. en

Ændringsforslag508
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstaterne skal årligt 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge og 
rapportere om den vigtigste udvikling i 
sådanne kontrakter, herunder hvad der 
tilbydes på markedet og indvirkningen på 
forbrugernes regninger. Hvor der ses 
risiko for skadelig virkning for 
forbrugerne, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder ændre beskyttelse af 
dem efter behov.

Or. en

Ændringsforslag509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstaterne skal årligt 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndigheder overvåge og 
rapportere om den vigtigste udvikling i 
sådanne kontrakter, herunder hvad der 
tilbydes på markedet og indvirkningen på 
forbrugernes regninger. Hvor der ses 
risiko for skadelig virkning for 
forbrugerne, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder ændre beskyttelse af 
dem efter behov.

Or. en

Ændringsforslag510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder i en kontrakt med en 
aggregator ikke mister deres rettigheder, 
herunder retten til at skifte leverandør 
som fastsat i artikel 12. Dette er ikke til 
hinder for, at aggregatorer modtager 
oplysninger om en ændring af takst eller 
leverandør, og at de informerer 
forbrugeren om risiciene og 
mulighederne ved denne nye takst, da den 
vedrører de aggregerede tjenesteydelser i 
deres kontrakt. Kontrakter med en 
aggregator kan ikke opsiges af 
aggregatoren på grund af ændringer i 
takst eller leverandør.

Or. en

Ændringsforslag511
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder i en kontrakt med en 
aggregator ikke mister deres rettigheder, 
herunder retten til at skifte leverandør 
som fastsat i artikel 12. Dette er ikke til 
hinder for, at aggregatorer modtager 
oplysninger om en ændring af takst eller 
leverandør, og at de informerer 
forbrugeren om risiciene og 
mulighederne ved denne nye takst, da den 
vedrører de aggregerede tjenesteydelser i 
deres kontrakt. Kontrakter med en 
aggregator kan ikke opsiges af 
aggregatoren på grund af ændringer i 
takst eller leverandør.

Or. en
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Ændringsforslag512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har gratis adgang til mindst ét 
værktøj til sammenligning af
leverandørernes tilbud, som opfylder de 
kriterier, der er fastsat i bilag I. Disse 
sammenligningsværktøjer kan forvaltes af 
en hvilken som helst enhed, herunder 
private virksomheder og offentlige 
myndigheder eller organer. Kunderne bør 
underrettes om, at sådanne værktøjer er til 
rådighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har gratis adgang til mindst ét 
værktøj til sammenligning af tilbud fra 
både individuelle og bundtede kontrakter, 
herunder dynamiske priskontrakter, 
tilbud fra elektricitetsleverandører, 
leverandører af elektriske tjenesteydelser 
og uafhængige aggregatorer, som mindst 
opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag I. 
Disse sammenligningsværktøjer kan 
forvaltes af en hvilken som helst enhed, 
herunder private virksomheder og 
offentlige myndigheder eller organer. 
Mindst ét værktøj pr. medlemsstat skal 
dække hele markedet. Kunderne bør 
underrettes om, at sådanne værktøjer er til 
rådighed, enten på regningen eller 
sammen med den.

Or. en

Ændringsforslag513
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har gratis adgang til mindst ét 
værktøj til sammenligning af 
leverandørernes tilbud, som opfylder de 
kriterier, der er fastsat i bilag I. Disse 
sammenligningsværktøjer kan forvaltes af 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har gratis adgang til mindst ét 
værktøj til sammenligning af 
leverandørernes tilbud, som mindst 
opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag I. 
Disse sammenligningsværktøjer kan 
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en hvilken som helst enhed, herunder 
private virksomheder og offentlige 
myndigheder eller organer. Kunderne bør 
underrettes om, at sådanne værktøjer er til 
rådighed.

forvaltes af en hvilken som helst enhed, 
herunder private virksomheder og 
offentlige myndigheder eller organer, og 
skal dække hele markedet for elektriske 
tjenesteydelser. Sammenligningsværktøjet 
skal muliggøre sammenligningen af 
bundtede tjenesteydelser og skal også vise 
tilbud fra aggregatorer. Kunderne bør 
underrettes om, at sådanne værktøjer er til 
rådighed, og det skal være nemt for dem at 
sammenligne deres nuværende kontrakt 
med tilbud på markedet.

Or. en

Ændringsforslag514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har gratis adgang til mindst ét 
værktøj til sammenligning af 
leverandørernes tilbud, som opfylder de 
kriterier, der er fastsat i bilag I. Disse 
sammenligningsværktøjer kan forvaltes af 
en hvilken som helst enhed, herunder 
private virksomheder og offentlige 
myndigheder eller organer. Kunderne bør 
underrettes om, at sådanne værktøjer er til 
rådighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har gratis adgang til mindst ét 
værktøj til sammenligning af 
leverandørernes tilbud, som mindst 
opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag I, 
og dækker hele markedet for elektriske 
tjenesteydelser. Disse 
sammenligningsværktøjer skal muliggøre 
sammenligning af bundtede 
tjenesteydelser og skal også vise tilbud fra 
aggregatorer. Kunderne bør underrettes 
om, at sådanne værktøjer er til rådighed, og 
skal være i stand til på enkel vis at 
sammenligne deres nuværende kontrakt 
med andre tilbud.

Or. en

Ændringsforslag515
Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
sammenligningsværktøjer er uafhængige, 
også fra alle markedsinteresser, således at 
kunder kan få adgang til ajourførte og 
nøjagtige oplysninger i et brugervenligt 
format, og at sammenligningsværktøjerne 
omfatter oplysninger om bundtede tilbud 
og tjenesteydelser fra aggregatorer og 
kollektive tilslutningsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
sammenligningsværktøjer er uafhængige, 
også fra alle markedsinteresser, således at 
kunder kan få adgang til ajourførte og 
nøjagtige oplysninger i et brugervenligt 
format, og at sammenligningsværktøjerne 
omfatter oplysninger om bundtede tilbud 
og tjenesteydelser fra aggregatorer og 
kollektive tilslutningsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Sammenligningsværktøjerne bør 
afspejle den bedste tilgængelige 
information om fremtidige 
elektricitetspriser og et muligt prisinterval, 
så kunder kan sammenligne kontrakter på 
dynamiske priser. 

Or. en

Ændringsforslag518
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kunder bør kunne filtrere 
resultater for tjenesteydelser inden for 
bundtede tilbud.

Or. en

Ændringsforslag519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Kunder bør kunne filtrere 
resultater for tjenesteydelser inden for 
bundtede tilbud.

Or. en

Ændringsforslag520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
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Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger en 
uafhængig myndighed til at varetage 
ansvaret for certificering af 
sammenligningsværktøjer og sikre, at 
certificerede sammenligningsværktøjer til 
enhver tid opfylder de kriterier, der er 
fastsat i bilag I.

2. Medlemsstaterne udpeger en 
uafhængig myndighed til at varetage 
ansvaret for certificering af 
sammenligningsværktøjer og sikre, at 
certificerede sammenligningsværktøjer til 
enhver tid opfylder de kriterier, der er 
fastsat i bilag I. Den uafhængige 
myndighed skal også undersøge, sammen 
med nationale tilsynsmyndigheder, 
DSO'er og leverandører, den bedste måde 
til proaktivt at forsyne forbrugere med 
sammenligninger af tilbud for at gøre alle 
forbrugere, selv dem uden adgang til 
internettet eller internetfærdigheder, i 
stand til at finde ud af, om de kunne 
reducere deres energiregninger ved at 
skifte.

Or. en

Begrundelse

Imidlertid er det ikke nok blot at have et prissammenligningsværktøj; sådanne websteder skal 
fremmes aktivt, og forbrugerne bør proaktivt forsynes med sammenligninger af tilbud, især de 
forbrugere, der er uden adgang til internettet eller internetfærdigheder, og som i mange 
tilfælde kan være dem, der med størst sandsynlighed kan drage fordel af at skifte. Måden, 
hvorpå man proaktivt kunne kontakte sådanne uengagerede forbrugere, kunne omfatte at 
sende information sammen med regninger, på regninger eller opgørelser eller andre 
kampagner, hvor det er muligt og med respekt for databeskyttelse, baseret på kundens 
historiske forbrug.

Ændringsforslag521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Leverandører, aggregatorer og 
relevante formidlere skal forpligte sig til 
at levere de nødvendige oplysninger til 
disse værktøjer til at lave 
sammenligninger til slutkunder.

Or. en

Ændringsforslag522
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Leverandører, aggregatorer og 
relevante formidlere skal forpligte sig til 
at levere de nødvendige oplysninger til 
disse værktøjer til at lave 
sammenligninger til slutkunder.

Or. en

Ændringsforslag523
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af 
de tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne.

3. Medlemsstaterne skal kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende faktorer 
vedrørende arten af de tjenesteydelser, der 
tilbydes af leverandørerne, kvaliteten af 
tjenesteydelser, 
klagebehandlingsprocedurer, 
forbrugernes tilfredshedsniveau og 
oplysninger om klager. "Grønne takster" 
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bør vises tydeligt og være søgbare efter 
deres grad af additionalitet. 
Ekstraordinære betingelser for et tilbud, 
herunder rabatter eller planlagte 
prisstigninger i kontraktens løbetid, bør 
identificeres og være klart fremhævet i 
sammenligningsværktøjet.

Or. en

Ændringsforslag524
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Dan Nica, 
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af 
de tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne.

3. Medlemsstaterne skal kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af 
de tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne.

Elektricitetsleverandører, leverandører af 
elektriske tjenesteydelser og aggregatorer 
og relevante formidlere skal efter 
anmodning levere de nødvendige 
oplysninger til sammenligningsværktøjer, 
herunder oplysninger om de forskellige 
prisniveauer og anvendelse af takster, 
afgifter og andre relevante oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af
de tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne.

3. Medlemsstaterne skal kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af 
de tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne. "Grønne takster" bør 
vises tydeligt og være søgbare efter deres 
grad af additionalitet. Ekstraordinære 
betingelser for et tilbud, herunder rabatter 
eller planlagte prisstigninger i 
kontraktens løbetid, bør identificeres og 
være klart fremhævet i 
sammenligningsværktøjet.

Or. en

Ændringsforslag526
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af 
de tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne.

3. Medlemsstaterne skal kræve, at 
sammenligningsværktøjer som omhandlet i 
stk. 1 omfatter sammenlignende 
bestemmende faktorer vedrørende arten af 
den type energi, der leveres, og de 
tjenesteydelser, der tilbydes af 
leverandørerne som fastsat i bilag I. 

Or. en

Ændringsforslag527
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det skal være muligt at søge om 
certificering af ethvert værktøj til 
sammenligning af leverandørtilbud i 
overensstemmelse med denne artikel på et 
frivilligt og ikkediskriminerende grundlag.

4. Det skal være muligt at søge om 
certificering af ethvert værktøj til 
sammenligning af tilbud fra leverandører 
og aggregatorer i overensstemmelse med 
denne artikel på et frivilligt og ikke-
diskriminerende grundlag.

Or. en

Ændringsforslag528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det skal være muligt at søge om 
certificering af ethvert værktøj til 
sammenligning af leverandørtilbud i 
overensstemmelse med denne artikel på et 
frivilligt og ikkediskriminerende grundlag.

4. Det skal være muligt at søge om 
certificering af ethvert værktøj til 
sammenligning af tilbud fra leverandører 
og aggregatorer i overensstemmelse med 
denne artikel på et ikke-diskriminerende
grundlag.

Or. en

Ændringsforslag529
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 14 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det skal være muligt at søge om 
certificering af ethvert værktøj til 
sammenligning af leverandørtilbud i 
overensstemmelse med denne artikel på et 
frivilligt og ikkediskriminerende grundlag.

4. Der skal søges om certificering af 
ethvert værktøj til sammenligning af 
tilgængelige tilbud på markedet for 
elektricitet i overensstemmelse med denne 
artikel på et ikke-diskriminerende
grundlag.
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Or. en

Ændringsforslag530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder:

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
slutkunder på de vilkår og betingelser, der 
er defineret af hver medlemsstat:

Or. en

Ændringsforslag531
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) producerer, oplagrer og forbruger
elektricitet uden brug af det offentlige net
og sælger egenproduceret elektricitet på 
alle organiserede markeder, herunder men 
ikke begrænset til engros energimarkeder, 
markeder for accessoriske tjenesteydelser, 
kapacitetsmekanismer og detail 
energimarkeder, enten individuelt eller 
kollektivt gennem aggregatorer eller 
elkøbsaftaler, eller deltager i ordninger 
for prisfleksibelt elforbrug eller 
energieffektivitet uden at være underlagt 
diskriminerende eller uforholdsmæssige
besværlige procedurer, forpligtelser og 
afgifter.

Or. en
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Ændringsforslag532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
herunder de markeder, der er baseret på 
distribuerede ledger teknologi, enten 
enkeltvis eller via aggregatorer, uden at 
være underlagt diskriminerende eller 
uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer 
og afgifter, der ikke afspejler 
omkostningerne, gebyrer, skatter og 
økonomiske byrder, der sætter dem i en 
ugunstig situation i forhold til dem, der 
producerer energi, der blot skal tilføres 
elnettet.

Or. en

Begrundelse

Når forbrugerne deltager aktivt i markedet, inddrages de i den økonomiske aktivitet. 
Elektricitetsdirektivet bør derfor præcisere, at aktive kunder får samme behandling som andre 
markedsaktører. Denne præcisering er nødvendig for at forhindre, at aktive kunder betragtes 
som en særskilt gruppe i forbindelse med procedurer eller omkostningsafspejlende afgifter.

Ændringsforslag533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, såvel 
som til at deltage i accessoriske 
tjenesteydelser i systemet og i mekanismer 
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afspejler omkostningerne. i forbindelse med prisfleksibelt elforbrug,
uden at være underlagt diskriminerende 
eller uforholdsmæssigt byrdefulde 
procedurer og afgifter, der ikke afspejler 
omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

Når forbrugerne deltager aktivt i markedet, inddrages de i den økonomiske aktivitet. 
Elektricitetsdirektivet bør derfor præcisere, at aktive kunder får samme behandling som andre 
markedsaktører. Denne præcisering er nødvendig for at forhindre, at aktive kunder betragtes 
som en særskilt gruppe i forbindelse med procedurer eller omkostningsafspejlende afgifter.

Ændringsforslag534
Eva Kaili

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
engros energimarkeder, markeder for 
accessoriske tjenesteydelser, 
kapacitetsmekanismer, detail 
energimarkeder og herunder 
energifællesskaber, enten enkeltvis og via 
aggregatorer uden at være underlagt 
uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer 
og afgifter.

Or. en

Begrundelse

Procedurer og afgifter må ikke være uforholdsmæssigt byrdefulde for aktive forbrugere. 
Afgifter på egenproduceret eller -forbrugt elektricitet udgør en reel hindring for udviklingen 
af denne forretningsmodel, eftersom den tilføjer uforudsigelighed til investeringen og 
mindsker incitamentet til at egenproducere/-forbruge på en systemstøttende ("smart") måde, 
især for europæiske husholdninger og mindre virksomheder.
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Ændringsforslag535
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt diskriminerende eller
uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer 
og afgifter, der ikke afspejler 
omkostningerne

Or. en

Begrundelse

Når forbrugerne deltager aktivt i markedet, inddrages de i den økonomiske aktivitet. 
Elektricitetsdirektivet bør derfor præcisere, at aktive kunder får samme behandling som andre 
markedsaktører. Denne præcisering er nødvendig for at forhindre, at aktive kunder betragtes
som en særskilt gruppe i forbindelse med procedurer eller omkostningsafspejlende afgifter.

Ændringsforslag536
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på energimarkedet, enten 
enkeltvis eller via aggregatorer, uden at 
være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

Or. en
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Ændringsforslag537
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på energimarkedet, enten 
enkeltvis eller via aggregatorer, uden at 
være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke 
afspejler omkostningerne.

a) har ret til at producere, oplagre, 
forbruge og sælge egenproduceret 
elektricitet på alle organiserede markeder, 
enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden 
at være underlagt uforholdsmæssigt 
byrdefulde procedurer og 
uforholdsmæssige afgifter.

Or. en

Ændringsforslag539
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) der er sårbare eller oplever 
energifattigdom, herunder de der er 
lejere, har adgang til, herunder gennem 
foranstaltninger til at lette adgangen til 
oplysninger og finansiering, at deltage i 
og drage fordel af aktiviteterne i litra a), 
herunder gennem reducerede 
forsyningstakster. Medlemsstaterne 
aflægger rapport om disse 
foranstaltninger til Kommissionen hvert 
andet år som led i de integrerede 
nationale energi- og klimastatusrapporter, 
i henhold til artikel 21 i [forordningen om 
forvaltning af energiunionen som 
foreslået i COM(2016) 759].

Or. en

Ændringsforslag540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Når forbrugerne deltager aktivt i 
markedet, inddrages de i den økonomiske 
aktivitet. Dette direktiv bør derfor 
præcisere, at aktive kunder får samme 
behandling som andre markedsaktører. 
Denne præcisering skal forebygge, at 
aktive kunder betragtes som en særskilt 
gruppe i forbindelse med procedurer eller 
omkostningsafspejlende afgifter.

Or. en

Ændringsforslag541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, som undgår dobbelt 
kompensation til nettet, og som fuldt ud 
afspejler de fordele, der følger med 
netværket fra integrering af slutkunders 
aktiviteter. Metoden for beregning af 
netværksafgifter skal baseres på en 
gennemsigtig cost benefit-analyse 
udarbejdet af de nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med artikel 59, stk. 8. Medlemsstater giver 
dispensationer eller undtagelser fra 
anvendelse af metoden, når disse ville 
medføre uforholdsmæssigt høje afgifter, 
der kan hæmme eller begrænse 
udviklingen af slutkunders aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Integration af aktive energikunder i nettet giver en række fordele, herunder af social, 
økonomisk og miljømæssig karakter. Det er vigtigt, at netafgifter fastsættes baseret på en 
objektiv og gennemsigtig metode, der både tager fuldt hensyn til de direkte fordele ved nettet 
og til de indirekte sociale fordele, der følger af aktive kunders integration i netværket.

Ændringsforslag542
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 

b) er omfattet af gennemsigtige 
netafgifter, som afspejler de fordele ved 
netværket, der hidrører fra de aktiviteter, 
der er anført under litra a) ovenfor og 
støtter deres fremme og udvikling. 
Metoden til beregning af netafgifter skal 
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overensstemmelse med artikel 59, stk. 8. baseres på en gennemsigtig cost benefit-
analyse, der er udviklet af de nationale 
tilsynsmyndigheder, i overensstemmelse 
med artikel 59, stk. 8.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende sprog afspejler kun værdien af elektricitet, der tilføres nettet (f.eks. værdien af 
overskudselektricitet på engros markedet). En sådan smal udformning vil begrænse 
systemoperatørers evne til at anerkende og identificere forskellige fordele og tjenesteydelser, 
som forskellige distribuerede energiressourcer kan levere til nettet. For at finde en balance 
mellem kunder, der ikke kan deltage, og dem, der kan, bør der foretages en ordentlig 
vurdering af fordelene og omkostningerne ved egetforbrug, især når de kombineres med 
fleksibilitet.

Ændringsforslag543
Massimiliano Salini

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der sikrer, at henholdsvis den 
mængde elektricitet, der leveres til nettet, 
og den mængde elektricitet, der forbruges 
fra nettet, ikke modregnes i 
overensstemmelse med artikel 59.

Endvidere bør alle kunder debiteres for 
skatter og afgifter på ens vilkår uden at 
tage hensyn til, om de er aktive eller ej.

Or. en

Ændringsforslag544
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt gennemsigtige og ikke-
diskriminerende system- og netafgifter, 
som afspejler både omkostninger og 
fordele for netværket, der stammer fra 
kundernes deltagelse i markedet. 
Netafgifter skal beregnes i henhold til en 
gennemsigtig metode, der er baseret på en 
cost-benefit analyse, der er udviklet af de 
nationale tilsynsmyndigheder, i 
overensstemmelse med artikel 59 stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, hvilket afspejler både 
omkostninger og fordele af forbrugernes 
deltagelse i netværket og den retfærdige 
fordeling af omkostningerne mellem 
aktive og ikke-aktive forbrugere, der er 
opgjort særskilt for henholdsvis den 
mængde elektricitet, der tilføres nettet, og 
den mængde elektricitet, der forbruges fra 
nettet, i overensstemmelse med artikel 59 
stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag546
Eva Kaili

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1 - litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

c) er ikke underlagt afgifter, der relaterer 
til den elektricitet, de selv har forbrugt 
eller oplagret.

Or. en

Ændringsforslag 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der både afspejler nettets 
omkostninger og fordele på grundlag af 
en gennemskuelig cost-benefit-analyse, 
som er udviklet af de nationale 
reguleringsmyndigheder, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 548
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte,
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

b) er underlagt gennemsigtige og ikke-
diskriminerende netafgifter, som ikke må 
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netafgifter, der er opgjort særskilt for 
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

være uforholdsmæssige, der er opgjort 
særskilt for henholdsvis den mængde 
elektricitet, der leveres til nettet, og den 
mængde elektricitet, der forbruges fra 
nettet, i overensstemmelse med artikel 59, 
stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 549
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, Elektricitet, der leveres til og
forbruges fra nettet, må ikke modregnes 
mod hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 550
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter. Elektricitet, der leveres til og
forbruges fra nettet, må ikke modregnes 
mod hinanden.

Or. en
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Begrundelse

Afklaring af teksten – nettomåling er forbudt.

Ændringsforslag 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, der er opgjort særskilt for
henholdsvis den mængde elektricitet, der 
leveres til nettet, og den mængde 
elektricitet, der forbruges fra nettet, i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

b) er underlagt omkostningsægte, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
netafgifter, elektricitet, der leveres til og 
trækkes ud af nettet, må ikke modregnes 
mod hinanden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at afskaffe nettomålingsordninger, som ikke sikrer en fair fordeling af 
omkostninger blandt markedsdeltagerne. Den oprindelige ordlyd kunne antyde, at en sådan 
ordning kun vil gælde for netafgifter.

Ændringsforslag 552
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) c) forskellige former for 
anlægstjenester, hvor elektricitet tages fra 
nettet og lagres til vedligeholdelse af 
anlæggets stabilitet og pålidelige 
energiforsyning, skal behandles lige, som 
vedvarende egenforbrugsmodeller, der 
ikke forbruger elektricitet fra nettet, og 
generelt være fri for afgifter og skatter 
uanset elektricitetens slutanvendelse. 
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Disse modeller omfatter konstellationer, 
hvor energilageranlæg drives på en 
systemvenlig måde ved at lagre 
overskydende elektricitet fra nettet med 
henblik på:

- i) netudligningstjenester, 
frekvenskontrolreserver (Frequency 
Containment Reserves - FCR), 
frekvensgenoprettelsesreserver 
(Frequency Restoration Reserves - FRR) 
og andre hjælpefunktioner

- ii) langtidslagring af energi med henblik 
på at håndtere den stigende andel af 
udvidet anvendelse af volatil vedvarende 
energi og beslægtede risici for en varig, 
kontinuerlig og stabil energiforsyning;

- iii) fleksibilitetstjenester, som sikrer 
lokal synkronisering mellem efterspørgsel 
og udbud til enhver tid, så flaskehalse på 
nettet og dyrere foranstaltninger til 
udvidelse af nettet undgås;

- iv) sektorkobling, forbrug af 
overskydende elektricitet på grundlag af 
vedvarende energi til 
slutenergianvendelser i opvarmnings- og 
nedkølings- eller mobilitetssektoren (f.eks. 
via produktion og anvendelse af grøn 
brint i det eksisterende naturgasnet ved 
hjælp af el til gas-teknologi)

Or. en

Ændringsforslag 553
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) er ikke underlagt noget gebyr, 
nogen afgift eller skat på den elektricitet, 
de har egenforbrugt uden at bruge det 
offentlige net,
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Or. en

Ændringsforslag 554
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) fastholder deres rettigheder som 
slutkunder, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder retten til at skifte 
elektricitetsleverandør som fastsat i artikel 
10 eller en aggregator som fastsat i artikel 
13 i nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. er fritaget for afgifter på 
egenproduceret og -forbrugt elektricitet, i 
det mindste indtil en cost-benefit-analyse 
af egenproduktion og egetforbrug påviser, 
at de makroøkonomiske omkostninger 
overstiger fordelene ved egenforbrug 
og/eller egenproduktion af elektricitet. I 
en sådan cost-benefit-analyse skal indgå 
eksterne omkostninger, 
netopgraderingsbehov, støttebetalinger, 
merafgift, netafgifter såvel som andre 
skatter og afgifter.

Or. en
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Begrundelse

Procedurer og afgifter må ikke være byrdefulde for aktive forbrugere. Omkostninger 
vedrørende egenproduceret eller -forbrugt elektricitet udgør en hindring for udviklingen af 
denne forretningsmodel, eftersom den reducerer forudsigeligheden for investeringer og 
mindsker incitamentet til at egenproducere/-forbruge på en systemstøttende måde, især for 
europæiske husholdninger og mindre virksomheder. Enhver beslutning om at tillade afgifter 
på egenproduktion og -forbrug bør være resultatet af en grundig, gennemsigtig og rimelig 
cost-benefit-analyse, der inddrager alle relevante aktører.

Ændringsforslag 556
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, 
Isabella De Monte

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. slutprivatkunder har let og klar 
adgang til oplysninger, også gennem 
deres fælles kontaktpunkt i artikel 25, om 
deres rettigheder, som gælder for deres 
deltagelse i markedet som aktive 
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 557
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. har adgang til oplysninger om 
deres rettigheder som aktive kunder, bl.a. 
navnlig om, hvordan de skal udøve disse 
rettigheder, gennem deres fælles 
kontaktpunkt i artikel 25.

Or. en
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Ændringsforslag 558
Eva Kaili

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

Medlemsstaterne sikrer, at aktive kunder, 
der ejer et lageranlæg:

a) har ret til nettilslutning inden for en 
rimelig frist efter anmodningen,

b) ikke pålægges yderligere skatter, 
afgifter eller gebyrer for elektricitet, der 
oplagres i det pågældende lageranlæg,

c) adskilles fra producenterne og ikke 
omfattes af de samme licenskrav og 
gebyrer,

d) har lov til at levere flere ydelser 
samtidigt, hvis det er teknisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 559
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og
vedligeholdelse, forudsat at den 
økonomiske risiko, der er forbundet med 
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anlæggets drift, forbliver hos den aktive 
forbruger.

Or. en

Ændringsforslag 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan ejes 
eller forvaltes af tredjemand, som handler 
på vegne af en kunde eller en 
kundegruppe for så vidt angår installation 
og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 561
Eva Kaili

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes eller ejes af tredjemand, for så 
vidt angår installation og drift, herunder 
måling og vedligeholdelse, eller leje.

Or. en

Ændringsforslag 562
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen



PE609.627v04-00 134/177 AM\1135603DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes eller ejes af tredjemand, som er 
afhængig af instruktion fra den aktive 
kunde for så vidt angår installation og 
drift, herunder måling og vedligeholdelse.

Or. enÆndringsforslag 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation, drift og vedligeholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 564
Angelika Mlinar

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation, drift, herunder 
vedligeholdelse.

Or. en
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Ændringsforslag 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation og drift, herunder måling og 
vedligeholdelse.

2. Det energianlæg, der er nødvendigt 
for en aktiv kundes virksomhed, kan 
forvaltes af tredjemand, for så vidt angår 
installation, drift og vedligeholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 566
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at aktive 
kunder, der ejer et lageranlæg:

a) har ret til at få adgang til nettet inden 
for en rimelig frist efter anmodningen om 
tilslutning,

b) ikke pålægges yderligere skatter, 
afgifter eller og gebyrer for elektricitet, 
der oplagres i det pågældende lageranlæg,

c) adskilles fra producenterne og ikke 
omfattes af de samme licenskrav og 
gebyrer,

d) har lov til at levere flere ydelser 
samtidigt, hvis det er teknisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Forslag til direktiv
Artikel 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Medlemsstaterne sikrer, at aktive kunder, 
der ejer et lageranlæg:

a) har ret til nettilslutning inden for en 
rimelig frist efter anmodningen,

b) ikke pålægges yderligere skatter, 
afgifter eller og gebyrer for elektricitet, 
der oplagres i det pågældende lageranlæg,

c) adskilles fra producenterne og ikke 
omfattes af de samme licenskrav og 
gebyrer,

d) har lov til at levere flere ydelser 
samtidigt, hvis det er teknisk muligt.

Or. en

Begrundelse

Oplagring er en afgørende katalysator for overgangen til et mere fleksibelt, dekarboniseret 
og decentralt energisystem. Det er afgørende, at enhver hindring for udviklingen af oplagring 
fjernes. Lagring kan støtte energisystemets drift, eftersom det gør det muligt at absorbere og 
frigive energi, når systemet har behov for det.

Ændringsforslag 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Medlemsstaterne sikrer, at aktive kunder 
leverer en årlig grundmængde elektricitet 
til nettet, som ikke overstiger [f.eks. 10 
MWh] for husholdninger og [f.eks. 500 
MWh] for juridiske personer.
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Or. en

Ændringsforslag 569
Massimiliano Salini

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår

Lokale energifællesskaber

1. Medlemsstaterne sikrer, at lokale 
energifællesskaber:

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem,

b) kan få adgang til alle organiserede 
markeder, enten direkte eller via 
aggregatorer eller leverandører på ikke-
diskriminerende vilkår,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser 
som slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter.

2. Medlemsstaterne opstiller et 
gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

a) deltagelse i lokale 
energifællesskaber er frivillig,

b) partshavere eller medlemmer af 
lokale energifællesskaber ikke mister 
deres rettigheder som privatkunder eller 
aktive kunder,

c) partshavere eller medlemmer kan 
trække sig ud af et lokalt 
energifællesskab, i så fald finder 
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artikel 12 anvendelse,

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
lokale energifællesskaber, når en sådan 
kapacitet kan betragtes som et lille 
decentralt eller distribueret 
produktionsanlæg,

e) bestemmelserne i kapitel IV 
gælder for lokale energifællesskaber, der 
fungerer som distributionssystemoperatør,

f) hvor det er relevant, et lokalt 
energifællesskab kan indgå en aftale med 
en distributionssystemoperatør, hvis net 
det er tilsluttet, om drift af det lokale 
energifællesskabs net,

g) hvor det er relevant, 
systembrugere, der ikke er partshavere i 
eller medlem af det lokale 
energifællesskab, og som er tilsluttet det 
distributionsnet, der drives af det lokale 
energifællesskab, er underlagt rimelige og 
omkostningsægte netafgifter. Hvis 
sådanne systembrugere og lokale 
energifællesskaber ikke kan nå til enighed 
om netgebyrerne, kan begge parter 
anmode den regulerende myndighed om 
at træffe afgørelse om netafgifterne 
størrelse,

h) hvor det er relevant, lokale 
energifællesskaber er underlagt passende 
netafgifter ved tilslutningspunkterne 
mellem energifællesskabsnettet og 
distributionsnettet uden for 
energifællesskabet. Disse netafgifter 
opgøres særskilt for henholdsvis den 
mængde elektricitet, der er leveret til 
distributionsnettet, og den mængde 
elektricitet, der er forbrugt fra 
distributionsnettet uden for det lokale 
energifællesskab, i overensstemmelse med 
artikel 59, stk. 8.

Or. en
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Ændringsforslag 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lokale energifællesskaber Energifællesskaber, virksomheder

Or. en

Begrundelse

Ændring skal være i overensstemmelse med ændringsforslag i art 2.

Ændringsforslag 571
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at lokale 
energifællesskaber:

1. Medlemsstaterne sikrer, at lokale 
energifællesskaber har ret til at producere, 
forbruge, lagre og sælge vedvarende 
energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at 
være underlagt uforholdsmæssige 
procedurer og gebyrer, der ikke er 
omkostningsægte. I dette direktiv forstås 
ved et lokalt energifællesskab en SMV 
eller en nonprofitorganisation, hvis 
partshavere eller medlemmer samarbejder 
om produktion, distribution, lagring eller 
levering af energi fra vedvarende kilder 
og opfylder følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at lokale 
energifællesskaber:

1. Medlemsstaterne kan med 
nationale bestemmelser bestemme, om
lokale energifællesskaber:

Or. en

Ændringsforslag 573
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem,

udgår

Or. en

Begrundelse

For at tydeliggøre, at hovedformålet med artikel 16, stk. 1 ikke handler om lokale 
energifællesskaber, der opretter eller deltager i drift af distributionssystemer, skal denne 
bestemmelse flyttes til et andet afsnit.

Ændringsforslag 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem,

udgår

Or. en
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Begrundelse

For at tydeliggøre, at hovedformålet med artikel 16, stk. 1 ikke handler om 
energifællesskaber, der opretter eller deltager i drift af distributionssystemer, skal denne
bestemmelse flyttes til slutningen af afsnittet, i et andet underafsnit.

Ændringsforslag 575
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 576
Morten Helveg Petersen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at
forvalte dem,

a) kan eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og selvstændigt forvalte 
dem, så længe medlemsstatens 
koncessionssystem respekteres,

Or. en

Ændringsforslag 577
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem,

a) aktionærerne eller medlemmerne 
er fysiske personer, lokale myndigheder 
og herunder kommuner samt SMV'er, der 
beskæftiger sig med vedvarende energi,

Or. en

Ændringsforslag 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem,

a) har ret til at producere, forbruge, 
lagre og sælge energi ved brug af deres
egne net, i henhold til de af hver 
medlemsstat definerede vilkår og 
betingelser,

Or. en

Ændringsforslag 579
Morten Helveg Petersen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) betale en rimelig erstatning 
(værdiansættelse af aktiver på grundlag af 
tilbagediskonteret cashflow) ved leje eller 
køb af eksisterende fællesskabsnets 
aktiver 

Or. en
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Ændringsforslag 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan få adgang til alle organiserede 
markeder, enten direkte eller via 
aggregatorer eller leverandører på ikke-
diskriminerende vilkår,

b) kan opnå fuld adgang til alle 
organiserede markeder, bl.a. dét, der er 
baseret på distribuerede 
hovedbogsteknologier (distributed ledger),
enten direkte eller via aggregatorer, 
leverandører eller anden tredjemand på 
ikke-diskriminerende vilkår, på lige fod 
med andre elektricitetsvirksomheder,

Or. en

Begrundelse

Den største hindring for fællesskabsinitiativers deltagelse på tværs af elsektoren er 
markedsadgang, hovedsagelig på grund af størrelse, ejerskabs- og styringsstruktur samt 
geografisk fokus. Vi er derfor nødt til at garantere, at reglerne for markedsadgang tillader 
forskellige konfigurationer af fællesskabsenergi at deltage, især som licenseret leverandør, 
men også på en gros-, balance-, fleksibilitets- og andre markeder.

Ændringsforslag 581
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan få adgang til alle organiserede 
markeder, enten direkte eller via 
aggregatorer eller leverandører på ikke-
diskriminerende vilkår,

b) har fuld adgang til alle 
organiserede markeder, enten direkte eller 
via en aggregator, leverandør eller anden 
udpeget tredjemand på ikke-
diskriminerende vilkår, på ensartede vilkår 
med andre elektricitetsselskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 582
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan få adgang til alle organiserede 
markeder, enten direkte eller via 
aggregatorer eller leverandører på ikke-
diskriminerende vilkår,

b) mindst 51 % af aktionærerne eller 
medlemmerne med stemmeret i enheden 
er fysiske personer,

Or. en

Ændringsforslag 583
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan få adgang til alle organiserede
markeder, enten direkte eller via 
aggregatorer eller leverandører på ikke-
diskriminerende vilkår,

b) kan få adgang til energimarkeder, 
enten direkte eller via aggregatorer eller 
leverandører på ikke-diskriminerende 
vilkår,

Or. en

Ændringsforslag 584
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan få adgang til alle organiserede
markeder, enten direkte eller via 
aggregatorer eller leverandører på ikke-
diskriminerende vilkår,

b) kan få adgang til energimarkeder, 
enten direkte eller via aggregatorer eller 
leverandører på ikke-diskriminerende 
vilkår,

Or. en
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Ændringsforslag 585
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser 
som slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) mindst 51 % af aktierne eller 
deltagerrettighederne i enheden ejes af 
lokale medlemmer, dvs. repræsentanter 
for de lokale offentlige og private 
socioøkonomiske interesser eller lokale 
borgere, som har en direkte interesse i 
fællesskabets aktiviteter og dets 
virkninger,

Or. en

Ændringsforslag 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får den nødvendige støtte 
vedrørende regulatoriske og 
administrative anliggender med hensyn til 
deres aktiviteter som slutkunder, 
elproducenter, leverandører,
distributionssystemoperatører, 
aggregatorer og enhver anden aktivitet, de 
måtte udføre,

Or. en

Begrundelse

Ikke-diskriminerende behandling er ikke tilstrækkelig til at sikre, at aktive slutkunder kan 
vokse med succes i EU. Det er derfor nødvendigt at indføre en forpligtelse for 
medlemsstaterne til aktivt at støtte aktive kunder med regulatorisk og administrativ støtte.
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Ændringsforslag 587
Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser 
som slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) skal være en balanceansvarlig part 
eller uddelegere deres ansvar til en 
balanceansvarlig part efter eget valg,

Or. en

Ændringsforslag 588
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører, 
leverandører eller aggregatorer,

Or. en

Begrundelse

Alle potentielle forpligtelser for et lokalt energifællesskab bør være dækket.

Ændringsforslag 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører, 
leverandører eller aggregatorer,

Or. en

Ændringsforslag 590
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, leverandører, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

Or. en

Ændringsforslag 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, leverandører, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,



PE609.627v04-00 148/177 AM\1135603DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 592
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter, leverandører,
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

Or. en

Begrundelse

I lighed med markedsadgang er diskrimination eller ulige behandling en af de største 
hindringer for, at fællesskabsenergiinitiativer indgår i elektricitetssektoren. Dette er 
imidlertid et særligt problem for mange fællesskabsenergiinitiativer, som ønsker en 
godkendelse som leverandør. Muligheden for, at fællesskabsenergiinitiativer bliver godkendt 
som leverandører, er meget ulige i de forskellige medlemsstater på grund af urimeligt 
besværlige, komplicerede og dyre administrative procedurer.

Ændringsforslag 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter,
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som 
slutkunder, elproducenter eller 
aggregatorer,

Or. en
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Ændringsforslag 594
Jaromír Kohlíček

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) får en ikke-diskriminerende 
behandling, for så vidt angår deres 
aktiviteter, rettigheder og forpligtelser 
som slutkunder, elproducenter, 
distributionssystemoperatører eller 
aggregatorer,

c) skal være en balanceansvarlig part 
eller uddelegere deres ansvar til en 
balanceansvarlig part efter eget valg,

Or. en

Begrundelse

– lokalt energifællesskab skal være en balanceansvarlig part (som andre markedsdeltagere)

Ændringsforslag 595
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem, og at de, hvor det er 
relevant, kan indgå aftaler med den 
distributionssystemoperatør, hvortil deres 
net er tilsluttet på fællesskabsnettets drift

Or. en

Ændringsforslag 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) er beskyttet mod direkte eller 
indirekte diskrimination og understøttes i 
den fulde og effektive udøvelse af deres 
rettigheder,

Or. en

Begrundelse

Ikke-diskriminerende behandling er ikke tilstrækkelig til at sikre, at aktive slutkunder kan 
vokse med succes i EU. Det er derfor nødvendigt at indføre en forpligtelse for 
medlemsstaterne til aktivt at støtte aktive kunder i forbindelse med regulatoriske, 
administrative anliggender og, når det er muligt, økonomisk samt sikre ikke-diskrimination, 
både i sine direkte og indirekte former.

Ændringsforslag 597
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter.

d) mindst 51 % af posterne i 
enhedens bestyrelse eller ledelsesorganer 
forbeholdes lokale medlemmer, dvs. 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser eller 
lokale borgere har direkte interesser i 
fællesskabets aktiviteter og dets 
virkninger,

Or. en

Ændringsforslag 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter.

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter, inkl. 
omkostningerne ved de elektricitetsanlæg, 
de forbliver tilsluttet til.

Or. en

Ændringsforslag 599
Edouard Martin, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter.

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter og overholder 
eventuelle taktsudligningssystemer.

Or. fr

Ændringsforslag 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og
omkostningsægte afgifter.

d) ikke er underlagt diskriminerende, 
uretfærdige, uforholdsmæssige og ikke-
gennemsigtige procedurer eller afgifter, 
som ikke er omkostningsægte,

Or. en
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Begrundelse

At fremme overensstemmelse med andre ændringer af artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter.

d) skal bidrage på en 
omkostningsægte og retfærdig måde til 
netafgifter og politikomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og 
omkostningsægte afgifter.

d) er underlagt retfærdige, 
forholdsmæssigt afpassede og 
gennemsigtige procedurer og afgifter.

Or. en

Ændringsforslag 603
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d – nr. i (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kunder, som ikke kan placere 
anlæg på deres bygning bag deres måler, 
kunne få en virtuel nettomålerordning ved 
at eje eller leje eller indgå 
langtidskontrakter med anlæg beliggende 
inden for en vis radius. Kunderne ejer 
eller abonnerer på en del af projektet.

Kunderne kan:

i) betale udvikleren for dennes andel af 
produktionen (dvs. en fast pris pr. 
kilowatt-time pr. måned eller en fast 
lejebetaling, som stiger ved inflation). 
Kunden kan også betale udvikleren på 
forhånd for al forventet produktion fra 
kundens andel af projektet. Eller

ii) erlægge en forskudsbetaling til køb af 
en del af anlægget (dvs. et panel eller en 
serie paneler fra et solcelleanlæg). 
Elektriciteten fra projektet leveres til det 
lokale forsyningsværk. Forsyningsværket 
krediterer så hver kunde for den 
pågældende kundes andel af 
elproduktionen. Kunden betaler sin 
almindelige regning til forsyningsværket, 
minus det krediterede beløb.

Or. en

Begrundelse

Denne ”fjernejede model” har fungeret godt i USA i “Fællesskabs-sol-”modellen i en række 
stater (Massachusetts, Minnesota, Colorado,…)

Ændringsforslag 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) har ret til at eje, etablere eller leje 
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virtuelle eller fysiske fællesskabsnet og til 
selvstændigt at forvalte dem, og at de kan 
indgå aftaler med den 
distributionssystemoperatør, hvortil deres 
net er tilsluttet på fællesskabsnettets drift.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med artikel 16 handler ikke om energifællesskaber, der opretter eller deltager 
i drift af distributionssystemer, og denne bestemmelse flyttes da fra underafsnit a) til det 
sidste underafsnit. Art. 16 giver også mulighed for, at fællesskabsinitiativer kan oprette 
mikronet. Ændringsforslaget giver klarhed og forhindrer EU i at blive brugt af LEC til at 
igangsætte udfordringer til at overtage nettet. Netejerskab og driftsregler fastsættes på 
nationalt niveau.

Ændringsforslag 605
Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) e) fællesskabet har ikke installeret 
mere end 5 MW vedvarende kapacitet til 
elektricitet, opvarmning og køling og 
transport som et årligt gennemsnit i de 
foregående 5 år.

Or. en

Ændringsforslag 606
Morten Helveg Petersen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) operere på markedet på ensartede 
vilkår uden at forvride konkurrencen og
indgå en aftale med en balanceansvarlig 
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part,

Or. en

Ændringsforslag 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidrage tilstrækkeligt til 
omkostningerne ved det 
elektricitetssystem, som de forbliver 
forbundne til.

Or. en

Ændringsforslag 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opstiller et 
gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

2. Medlemsstaterne kan opstille et 
gunstigt regelsæt vedrørende følgende 
aspekter af de lokale energifællesskaber:

Or. en

Ændringsforslag 609
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opstiller et 2. Medlemsstaterne sikrer, at:
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gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

Or. en

Ændringsforslag 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opstiller et 
gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

2. Medlemsstaterne sikrer, at:

Or. en

Begrundelse

Når dette direktiv indeholder tilstrækkeligt tydelige og præcise bestemmelser, der fastsætter 
rettighederne og forpligtelserne for forbrugere, som deltager i energifællesskaber, ville krav 
om at indføre generelle retsregler lægge ekstra byrder på medlemsstaterne. Der skal kun 
indføres gunstige regelsæt, når det er nødvendigt.

Ændringsforslag 611
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opstiller et 
gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

2. Medlemsstaterne sikrer, at:

Or. en

Ændringsforslag 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opstiller et 
gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

2. Medlemsstaterne kan opstille et 
gunstigt regelsæt, der sikrer, at:

Or. en

Ændringsforslag 613
Morten Helveg Petersen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) betingelserne for at etablere, drive 
og opløse lokale energinet er 
veldefinerede;

Or. en

Ændringsforslag 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) private og offentlige slutkunder 
har ret til at blive medlemmer af et 
energifællesskabsselskab, og alle 
hindringer for deres deltagelse er fjernet. 
Offentlige elektricitetsselskaber og SMV-
slutkunder har lov til at blive medlemmer 
af et lokalt energifællesskab under 
forudsætning af, at deres deltagelse for 
SMV'ernes vedkommende ikke udgør 
deres økonomiske hovedaktivitet;

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt med en tekst for at gøre det klart, at deltagelse i energifællesskaber er et 
udtryk for forbrugerens ret til at vælge, og for at sikre, at alle forbrugere i EU har mulighed 
for at deltage i et energifællesskab. Hovedformålet bør være at fremme deltagelsen af 
borgerne samt af både lokale og regionale myndigheder i energifællesskaberne – ikke blot 
dannelsen af fællesskaber af større kommercielle interesser. Der er behov for at indføre nogle 
begrænsninger for, hvordan energifællesskaber kan dannes.

Ændringsforslag 615
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Der opstilles betingelser og 
standarder for lokale energifællesskaber 
med netværk med henblik på at bevare en 
effektiv planlægning af netværkerne. 
Disse betingelser og standarder skal også 
sikre, at kunderne og medlemmerne af det 
lokale energifællesskab modtager samme 
kvalitet og standard af netværkstjenester 
som de, der er tilgængelige for kunder 
uden for det lokale energifællesskab;

Or. en

Ændringsforslag 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) private og offentlige slutkunder 
har ret til frivilligt at deltage som 
medlemmer i et lokalt energifællesskab. 
SMV-slutkunder har lov til at blive 
medlemmer af et lokalt energifællesskab 
under forudsætning af, at denne 
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deltagelse ikke udgør deres økonomiske 
hovedaktivitet;

Or. en

Ændringsforslag 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sårbare eller energifattige 
slutkunder er i stand til at deltage i et 
lokalt energifællesskab, hvis de ønsker det

Or. en

Ændringsforslag 618
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) slutkunderne har ret til at deltage i 
et lokalt energifællesskab;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tekst for at gøre det klart, at deltagelse i et lokalt energifællesskab 
er et udtryk for forbrugerens ret til at vælge, og for at sikre, at alle forbrugere i EU har 
mulighed for at deltage i et lokalt energifællesskab.

Ændringsforslag 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy



PE609.627v04-00 160/177 AM\1135603DA.docx

DA

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) slutkunderne har ret til at deltage i 
et lokalt energifællesskab;

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det klart, at deltagelse i lokale energifællesskaber er et udtryk for 
forbrugerens ret til at vælge, og at sikre, at forbrugere i hele EU har mulighed for at deltage i 
et lokalt energifællesskab.

Ændringsforslag 620
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) alle slutkunder har ret til at 
deltage i et lokalt energifællesskab;

Or. en

Ændringsforslag 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) udefrakommende investorer eller 
private elektricitetsselskaber kun kan 
blive partshavere eller medlemmer i 
energifællesskabsselskaber under 
forudsætning af: 1) at de ikke kontrollerer 
eller leder energifællesskabsselskabet; 2) 
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at deres medlemsskab eller 
investeringsandel ikke berettiger dem til 
mere end én stemme; og 3) at deres 
medlemsskab eller investeringsandel ikke 
berettiger dem til højere eller favoriseret 
udbytte sammenlignet med andre 
medlemmer, på linje med 
gensidighedsprincippet;

Or. en

Begrundelse

Energifællesskaber bør være uafhængige af udefrakommende interesser, herunder 
investeringsfonde og større energiselskaber. Følgelig er der behov for parametre om 
deltagelsen i energifællesskaber for at sikre, at de ikke fungerer som midler for andre 
selskaber til at opnå en konkurrencemæssig fordel over andre tilsvarende placerede aktører.

Ændringsforslag 622
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) slutkunderne har adgang til 
information om deres rettigheder 
vedrørende deltagelsen i et lokalt 
energifællesskab, herunder navnlig 
hvordan de kan udøve deres rettigheder, 
og hvordan de får adgang til alternative 
tvistbilæggelsesmekanismer, herunder 
gennem deres fælles kontaktpunkt i 
artikel 25.

Or. en

Ændringsforslag 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) partshavere eller medlemmer af 
lokale energifællesskaber ikke mister deres
rettigheder som privatkunder eller aktive 
kunder;

b) partshavere eller medlemmer af 
lokale energifællesskaber har de samme 
rettigheder som privatkunder eller aktive 
kunder;

Or. en

Ændringsforslag 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) partshavere eller medlemmer kan 
trække sig ud af et lokalt energifællesskab; 
i så fald finder artikel 12 anvendelse;

c) systembrugere, partshavere eller
medlemmer kan trække sig ud af et lokalt 
energifællesskab; i så fald finder artikel 12 
anvendelse;

Or. en

Ændringsforslag 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 16, stk. 2, litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) private slutkunder har let adgang 
til information, herunder gennem deres 
fælles kontaktpunkt i artikel 25, om deres 
rettigheder til at deltage i et lokalt 
energifællesskab, herunder hvordan de 
kan udøve deres ret til at tilslutte sig, 
deltage i og forlade et energifællesskab, 
og hvordan de får adgang til alternative 
tvistbilæggelsesmekanismer.
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Or. en

Ændringsforslag 626
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
lokale energifællesskaber, når en sådan
kapacitet kan betragtes som et lille 
decentralt eller distribueret 
produktionsanlæg;

d) Der udvikles særlige 
godkendelsesprocedurer og retningslinjer 
i henhold til artikel 8, stk. 3, for 
produktionskapacitet installeret af 
vedvarende lokale energifællesskaber som 
en underkategori af lokale 
energifællesskaber, herunder navnlig
kapacitet, der kan betragtes som et lille 
decentralt eller distribueret 
produktionsanlæg.

Or. en

Ændringsforslag 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 16, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
lokale energifællesskaber, når en sådan 
kapacitet kan betragtes som et lille 
decentralt eller distribueret 
produktionsanlæg;

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
vedvarende energifællesskaber som en 
underkategori af lokale 
energifællesskaber, når en sådan kapacitet 
kan betragtes som et lille decentralt eller 
distribueret produktionsanlæg;

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse gælder særligt for vedvarende energifællesskaber, som er en specifik 
delmængde af lokale energifællesskaber. Der er behov for at styrke kohærensen og klarheden 
mellem de to instrumenter.

Ændringsforslag 628
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
lokale energifællesskaber, når en sådan 
kapacitet kan betragtes som et lille 
decentralt eller distribueret 
produktionsanlæg;

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
vedvarende energifællesskaber som en 
underkategori af lokale 
energifællesskaber, når en sådan kapacitet 
kan betragtes som et lille decentralt eller 
distribueret produktionsanlæg;

Or. en

Ændringsforslag 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
lokale energifællesskaber, når en sådan 
kapacitet kan betragtes som et lille 
decentralt eller distribueret 
produktionsanlæg;

d) Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse 
på produktionskapacitet installeret af 
vedvarende energifællesskaber som en 
underkategori af 
energifællesskabsselskaber;

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse gælder særligt for vedvarende energifællesskaber, som er en specifik 
delmængde af energifællesskabsselskaber. Der er behov for at styrke kohærensen og 
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klarheden mellem de to instrumenter.

Ændringsforslag 630
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) har ret til at eje, etablere eller leje 
fællesskabsnet og til selvstændigt at 
forvalte dem;

Or. en

Ændringsforslag 631
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Medlemsstaterne sikrer, at lokale 
energifællesskaber, herunder navnlig i 
randområder, såsom ø-områder, og i 
områder med lav befolkningstæthed, har 
ret til at etablere, eje og leje fysiske og 
virtuelle fællesskabsnet og til at drive 
dem.

Or. en

Ændringsforslag 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bestemmelserne i kapitel IV gælder 
for lokale energifællesskaber, der fungerer 
som distributionssystemoperatør;

e) Medlemsstaterne skal fjerne alle 
hindringer, der forhindrer lokale 
energifællesskabsselskaber i at blive 
distributionssystemoperatører. Hvor det er 
relevant, skal energifællesskabsselskaber 
og lokale myndigheder have ret til ikke-
diskriminerende og retfærdig behandling, 
når der er truffet en beslutning om at gøre 
distributionsnettet kommunalt igen;
Bestemmelserne i kapitel IV gælder for 
energifællesskabsselskaber, der fungerer 
som distributionssystemoperatør;

Or. en

Begrundelse

Energiinfrastruktur bør behandles som et fælles gode. Når fællesskaber udtrykker deres ønske 
om at bringe en sådan infrastruktur tilbage på lokale hænder, bør de ikke møde overdrevent 
besværlige hindringer eller diskriminerende behandling.

Ændringsforslag 633
Morten Helveg Petersen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bestemmelserne i kapitel IV gælder 
for lokale energifællesskaber, der fungerer 
som distributionssystemoperatør;

e) bestemmelserne i kapitel IV samt 
andre regler og bestemmelser, der gælder 
for distributionssystemoperatører, gælder 
for lokale energifællesskaber, der fungerer 
som distributionssystemoperatør;

Or. en

Ændringsforslag 634
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bestemmelserne i kapitel IV 
gælder for lokale energifællesskaber, der
fungerer som distributionssystemoperatør;

e) Når et lokalt energifællesskab
fungerer som distributionssystemoperatør, 
herunder af et fysisk fællesskabsnet, 
gælder bestemmelserne i kapitel IV.

Or. en

Ændringsforslag 635
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvor det er relevant, et lokalt 
energifællesskab kan indgå en aftale med 
en distributionssystemsoperatør, hvis net 
det er tilsluttet, om drift af det lokale 
energifællesskabs net;

f) hvor det er relevant, et lokalt 
energifællesskab kan indgå de nødvendige 
aftaler med en 
distributionssystemsoperatør, hvis 
distributionsnet det er tilsluttet, om drift af 
det lokale energifællesskabs net;

Or. en

Ændringsforslag 636
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvor det er relevant, et lokalt 
energifællesskab kan indgå en aftale med 
en distributionssystemsoperatør, hvis net 
det er tilsluttet, om drift af det lokale 
energifællesskabs net;

f) hvor det er relevant, et lokalt 
energifællesskab kan indgå de nødvendige 
aftaler med en 
distributionssystemsoperatør, hvis net det 
er tilsluttet, om drift af det lokale 
energifællesskabs net;



PE609.627v04-00 168/177 AM\1135603DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

For at tilvejebringe juridisk klarhed og konsekvens med andre ændringer i artikel 16, stk. 1, 
herunder at tilvejebringe et separat afsnit om fællesskabsnet. Der er endvidere behov for 
bestemmelser for at give lokale energifællesskaber ret til at deltage i, etablere, eje og leje 
fysiske og virtuelle fællesskabsnet, eftersom de fleste medlemsstater på nuværende tidspunkt 
enten forbyder sådanne aktiviteter, eller de etablerede distributionssystemoperatører udviser 
manglende interesse for at samarbejde med lokale energifællesskaber om at oprette sådanne 
netværk.

Ændringsforslag 637
Morten Helveg Petersen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvor det er relevant, systembrugere, 
der ikke er partshavere eller medlemmer af 
det lokale energifællesskab, og som er 
tilsluttet det distributionsnet, der drives af 
det lokale energifællesskab, er underlagt 
rimelige og omkostningsægte netafgifter. 
Hvis sådanne systembrugere og lokale 
energifællesskaber ikke kan nå til enighed 
om netgebyrerne, kan begge parter 
anmode den regulerende myndighed om 
at træffe afgørelse om netafgifternes 
størrelse;

g) hvor det er relevant, systembrugere, 
der ikke er partshavere eller medlemmer af 
det lokale energifællesskab, og som er 
tilsluttet det distributionsnet, der drives af 
det lokale energifællesskab og er etableret 
og drevet i medfør af [nyt nummer], i 
medfør af e), er underlagt rimelige og 
omkostningsægte netafgifter samt andre 
rettigheder for 
distributionssystembrugere;

Or. en

Ændringsforslag 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvor det er relevant, g) systembrugere, som er tilsluttet det 
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systembrugere, der ikke er partshavere 
eller medlemmer af det lokale 
energifællesskab, og som er tilsluttet det 
distributionsnet, der drives af det lokale 
energifællesskab, er underlagt rimelige og 
omkostningsægte netafgifter. Hvis sådanne 
systembrugere og lokale 
energifællesskaber ikke kan nå til enighed 
om netgebyrerne, kan begge parter anmode 
den regulerende myndighed om at træffe 
afgørelse om netafgifternes størrelse;

distributionsnet, der drives af det lokale 
energifællesskab, er underlagt ikke-
diskriminerende, rimelige og 
omkostningsægte netafgifter. Hvis sådanne 
systembrugere, som ikke er partshavere 
eller medlemmer af et lokalt 
energifællesskab, der driver et 
distributionsnet, og lokale 
energifællesskaber ikke kan nå til enighed 
om netgebyrerne, kan begge parter anmode 
den regulerende myndighed om at træffe 
afgørelse om netafgifternes størrelse;

Or. en

Ændringsforslag 639
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvor det er relevant, systembrugere, 
der ikke er partshavere eller medlemmer af 
det lokale energifællesskab, og som er 
tilsluttet det distributionsnet, der drives af 
det lokale energifællesskab, er underlagt 
rimelige og omkostningsægte netafgifter. 
Hvis sådanne systembrugere og lokale 
energifællesskaber ikke kan nå til enighed 
om netgebyrerne, kan begge parter anmode 
den regulerende myndighed om at træffe 
afgørelse om netafgifternes størrelse;

g) hvor det er relevant, systembrugere, 
der ikke er partshavere eller medlemmer af 
det lokale energifællesskab, som har 
ansvaret for fællesskabsnettet, der er 
tilsluttet distributionsnettet, er underlagt 
rimelige og omkostningsægte netafgifter. 
Hvis sådanne systembrugere og lokale 
energifællesskaber ikke kan nå til enighed 
om netgebyrerne, kan begge parter anmode 
den regulerende myndighed om at træffe 
afgørelse om netafgifternes størrelse;

Or. en

Ændringsforslag 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvor det er relevant, lokale 
energifællesskaber er underlagt passende 
netafgifter ved tilslutningspunkterne 
mellem energifællesskabsnettet og 
distributionsnettet uden for 
energifællesskabet. Disse netafgifter 
opgøres særskilt for henholdsvis den 
mængde elektricitet, der er leveret til
distributionsnettet, og den mængde 
elektricitet, der er forbrugt fra 
distributionsnettet uden for det lokale 
energifællesskab, i overensstemmelse med 
artikel 59, stk. 8.

h) hvor det er relevant, 
energifællesskabsselskaber er underlagt 
passende netafgifter ved 
tilslutningspunkterne mellem 
energifællesskabsnettet og 
distributionsnettet uden for 
energifællesskabet. Disse netafgifter skal 
afspejle både omkostninger og indtægter 
af fællesskabsnettet for distributionsnettet 
baseret på en transparent cost-benefit-
analyse udarbejdet af den regulerende 
myndighed i overensstemmelse med artikel 
59, stk. 8.

Or. en

BegrundelseEnergy communities will need to contribute fairly to costs that they are 
responsible for imposing on the system. However, taking into account that energy 
communities represent an opportunity to provide services to the distribution network that may 
realise cost savings to the distribution system operator, benefits should also be factored into 
the charges that are assessed to community networks and their participants. This will help 
establish a reliable investment framework that rewards active customers, protects non-active 
customers, and ensures that the distribution system operator can sustainably mange the grid 
in the long-term.

Ændringsforslag 641
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvor det er relevant, lokale 
energifællesskaber er underlagt passende 
netafgifter ved tilslutningspunkterne 
mellem energifællesskabsnettet og 
distributionsnettet uden for 
energifællesskabet. Disse netafgifter 
opgøres særskilt for henholdsvis den 
mængde elektricitet, der er leveret til 
distributionsnettet, og den mængde 

h) hvor det er relevant, lokale 
energifællesskaber er underlagt passende 
netafgifter ved tilslutningspunkterne 
mellem energifællesskabsnettet og det 
almene distributionsnet. Disse netafgifter 
opgøres særskilt for henholdsvis den 
mængde elektricitet, der er leveret til 
distributionsnettet, og den mængde 
elektricitet, der er forbrugt fra 
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elektricitet, der er forbrugt fra 
distributionsnettet uden for det lokale 
energifællesskab, i overensstemmelse med 
artikel 59, stk. 8.

distributionsnettet uden for 
fællesskabsnettet, i overensstemmelse med 
artikel 59, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 642
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Medlemsstaterne overvåger 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndigheder markedsadgangen 
samt behandlingen, procedurerne og 
priserne, de lokale energifællesskaber er 
underlagt, de lokale energifællesskabers 
indflydelse på konkurrencen og 
forbrugernes indflydelse og beskyttelse, 
samt udbytterne for de lokale 
fællesskaber, herunder deres bidrag til 
nedbringelsen af energifattigdom. De 
indberetter årligt til Kommissionen og, 
efter behov, til de nationale 
konkurrencemyndigheder i henhold til 
artikel 59, stk. 1, litra n).

Or. en

Begrundelse

For at de gunstige regelsæt for lokale energifællesskaber skal virke, skal de kunne håndhæves 
og være bakket op af institutionel støtte. De aktiviteter, som de lokale energifællesskaber 
udfører, er imidlertid forskelligartede, og de står over for væsentlige reguleringsmæssige og 
markedsrelaterede hindringer, som de nationale energiregulatorer ikke har stor forståelse for 
eller anerkendelse af. Der er derfor behov for nationale regulatorer, der skal overvåge 
bestemmelserne om lokale energifællesskaber, efterhånden som de nationale markeder 
udvikler sig.
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Ændringsforslag 643
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) fællesskabsnet behandles på lige 
fod med andre ressourcer, når 
distributionssystemoperatørerne definerer 
og indkøber tjenester og 
markedsprodukter i henhold til artikel 31, 
stk. 5 og artikel 32, stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 644
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal via deres 
nationale tilsynsmyndigheder:

a) Sikre, at lokale energifællesskaber 
nyder ubegrænset markedsadgang; b) 
Gennemføre en periodisk gennemgang af 
de behandlinger, procedurer og afgifter, 
som lokale energifællesskaber 
underlægges, og fjerne ubegrundede 
hindringer eller begrænsninger af deres 
udvikling; c) Vurdere de lokale 
energifællesskabers indflydelse på 
energimarkederne, på gennemførelsen af 
miljøpolitiske målsætninger og på de 
lokale fællesskabers sociale og 
økonomiske udvikling, herunder deres 
bidrag til energieffektivitet og 
nedbringelsen af energifattigdom. De 
indberetter årligt til Kommissionen og, 
når der identificeres konkurrencemæssige 
begrænsninger, til de nationale 
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konkurrencemyndigheder i henhold til 
artikel 59 stk. 1 litra n.

Or. en

BegrundelseThe activities that LECs undertake are diverse, and they face significant 
regulatory and market barriers that are not well understood or acknowledged by national 
energy regulators. The package must propose monitoring duties for regulators, in view of 
facilitating the implementation and enforcement of EU rules on market access and a level 
playing field for energy communities, in order to help prevent discrimination, ensure 
competition, and guarantee respect for consumer rights (active and non-active) generally. 
Further, regulatory authorities should be required to alert national competition watchdogs of 
possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or of national competition laws.

Ændringsforslag 645
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Om nødvendigt opstiller 
medlemsstaterne gunstige regelsæt, der 
sikrer, at stk. 1 og 2 gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Visse rettigheder og forpligtelser, der er anført i artikel 16 for lokale energifællesskaber, vil 
have retsvirkning uden nogen yderligere handling fra medlemsstaternes side. For at blive 
effektivt gennemført vil det imidlertid være nødvendigt at uddybe nogle af disse rettigheder og 
forpligtelser yderligere i de nationale regelsæt.

Ændringsforslag 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Om nødvendigt opstiller 
medlemsstaterne gunstige regelsæt, der 
sikrer, at stk. 1 og 2 gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Visse rettigheder og forpligtelser, der er anført i artikel 16 for energifællesskabsselskaber, vil 
have retsvirkning uden nogen yderligere handling fra medlemsstaternes side. For at blive 
effektivt gennemført vil det imidlertid være nødvendigt at uddybe nogle af disse rettigheder og 
forpligtelser yderligere i de nationale regelsæt.

Ændringsforslag 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan af tekniske 
og økonomiske grunde begrænse lokale 
energifællesskabers størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer via deres 
nationale tilsynsmyndigheder, at 
slutkunderne og 
energifællesskabsselskaberne er i stand til 
at udøve deres rettigheder og ikke er 
genstand for nogen administrativ, 
kommerciel eller teknisk praksis, der kan 
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hæmme deres rettigheder eller finansielle 
forhold, overvåge markedsadgangen samt 
behandlingen, procedurerne og 
afgifterne, energifællesskabsselskaberne 
er underlagt, 
energifællesskabsselskabernes indflydelse 
på konkurrencen og forbrugernes 
indflydelse og beskyttelse, samt udbytterne 
for de lokale fællesskaber, herunder deres 
bidrag til nedbringelsen af 
energifattigdom. De indberetter årligt til 
Kommissionen og, efter behov, til de 
nationale konkurrencemyndigheder i 
henhold til artikel 59, stk. 1, litra n).

Or. en

BegrundelseFor enabling regulatory frameworks for energy communities undertakings to 
work, they need to be enforceable and backed by institutional support. However, the activities 
that energy communities undertake is diverse, and they face significant regulatory and market 
barriers that are not well understood or acknowledged by national energy regulators. 
Therefore, there is a need for national regulators to monitor provisions on energy 
communities undertakings as national markets develop. The package must propose 
monitoring duties for regulators, in view of facilitating the implementation and enforcement 
of EU rules on market access and a level playing field for energy communities. Such activities 
will help prevent discrimination, ensure competition, and guarantee respect for consumer 
rights – both active and non-active – generally. The Directive should also foresee a reporting 
obligation, in view of facilitating the Commission’s task to oversee the implementation of the 
provisions on energy communities. Likewise, regulatory authorities should be required to 
alert national competition watchdogs of possible violations of Articles 101 and 102 TFEU or 
of national competition laws.

Ændringsforslag 649
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne overvåger 
gennem deres nationale 
tilsynsmyndigheder markedsadgangen 
samt behandlingen, procedurerne og 
priserne, de lokale energifællesskaber er 
underlagt, de lokale energifællesskabers 
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indflydelse på konkurrencen og 
forbrugernes indflydelse og beskyttelse, 
samt udbytterne for de lokale 
fællesskaber, herunder deres bidrag til 
nedbringelsen af energifattigdom. De 
indberetter årligt til Kommissionen og, 
efter behov, til de nationale 
konkurrencemyndigheder i henhold til 
artikel 59, stk. 1, litra n).

Or. en

Ændringsforslag 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstater, der beslutter at 
gennemføre denne artikel: a) kan 
regulere adgangen til fællesskabsnet for 
forbrugere og generatorer, som ikke er 
medlemmer af det lokale 
energifællesskab; b) kan regulere de 
tekniske og økonomiske forhold for 
forsyningen af energi fra uden for det 
lokale energifællesskab og den 
elektricitet, den tilfører nettet.

Or. en

Ændringsforslag 651
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a

Medlemsstaterne sikrer, at de lokale 
energifællesskaber agerer på lige fod med 
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andre markedsdeltagere.

Or. en
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