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Ändringsförslag 311
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att få sin elförsörjning 
tillhandahållen av en elhandlare, under 
förutsättning att denne samtycker, 
oberoende av vilken medlemsstat 
elhandlaren är registrerad i, så länge 
elhandlaren följer gällande regler för 
handel. Med avseende på detta ska 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att administrativa 
förfaranden inte diskriminerar 
leveransföretag som redan är registrerade i 
en annan medlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att få sin elförsörjning 
tillhandahållen av en elhandlare, under 
förutsättning att denne samtycker, 
oberoende av vilken medlemsstat 
elhandlaren är registrerad i, så länge 
elhandlaren följer gällande regler för 
handel och balans. Med avseende på detta 
ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
administrativa förfaranden inte 
diskriminerar leveransföretag som redan är 
registrerade i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 312
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att få sin elförsörjning 
tillhandahållen av en elhandlare, under 
förutsättning att denne samtycker, 
oberoende av vilken medlemsstat 
elhandlaren är registrerad i, så länge 
elhandlaren följer gällande regler för 
handel. Med avseende på detta ska 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att administrativa 
förfaranden inte diskriminerar 
leveransföretag som redan är registrerade i 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att få sin elförsörjning 
tillhandahållen av en elhandlare, under 
förutsättning att denne samtycker, 
oberoende av vilken medlemsstat 
elhandlaren är registrerad i, så länge 
elhandlaren följer gällande regler för 
handel och balans. Med avseende på detta 
ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
administrativa förfaranden inte 
diskriminerar leveransföretag som redan är 
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en annan medlemsstat. registrerade i en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Den nya texten kan tolkas som att leverantörerna inte har balanseringsansvar i den aktuella 
medlemsstaten. Det strider mot principen om allmänt balanseringsansvar i artikel 4 i den 
omarbetade elförordningen. Originalformuleringen bör behållas.

Ändringsförslag 313
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att få sin elförsörjning 
tillhandahållen av en elhandlare, under 
förutsättning att denne samtycker, 
oberoende av vilken medlemsstat 
elhandlaren är registrerad i, så länge 
elhandlaren följer gällande regler för 
handel. Med avseende på detta ska 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att administrativa 
förfaranden inte diskriminerar 
leveransföretag som redan är registrerade i 
en annan medlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att få sin elförsörjning 
tillhandahållen av en elhandlare, under 
förutsättning att denne samtycker, 
oberoende av vilken medlemsstat 
elhandlaren är registrerad i, så länge 
elhandlaren följer gällande regler för 
handel och balans. Med avseende på detta 
ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
administrativa förfaranden inte 
diskriminerar leveransföretag som redan är 
registrerade i en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Den nya texten kan tolkas som att leverantörerna inte har balanseringsansvar i den aktuella 
medlemsstaten. Det strider mot principen om allmänt balanseringsansvar i artikel 4 i den 
omarbetade elförordningen. Originalformuleringen bör behållas.

Ändringsförslag 314
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av 
unionsreglerna om konsumentskydd, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU42 och rådets direktiv 
93/13/EEG(43), ska medlemsstaterna 
tillförsäkra kunderna följande:

2. Om inte annat följer av 
unionsreglerna om konsumentskydd och 
proportionalitet, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU42 och rådets direktiv 
93/13/EEG(43), ska medlemsstaterna 
tillförsäkra kunderna följande:

__________________ __________________

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

43 EUT L 95, 21.4.1993, s. 29. 43 EUT L 95, 21.4.1993, s. 29.

Or. en

Ändringsförslag 315
Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Elhandlarens namn och adress. – Leverantörens namn och adress.

Or. en

Motivering

Konsumenterna stöter ofta på svårigheter när det gäller att förstå alla villkor i energiavtal.

Ändringsförslag 316
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Elhandlarens namn och adress. – Leverantörens namn och adress.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 317
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Elhandlarens namn och adress. – Leverantörens namn och adress.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 318
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Varje enskild energikällas andel 
av den genomsnittliga 
bränslesammansättning som företaget 
använt (på nationell nivå, dvs. i den 
medlemsstat där leveransavtal ingås, 
liksom på EU-nivå, om elhandlaren är 
verksam i flera medlemsstater) under det 
gångna året, och denna information ska 
tillhandahållas på ett sätt som är 
förståeligt och tydligt jämförbart.

Or. en
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Motivering

Denna ändring syftar till att det ska bli enklare att få veta var energin som tillhandahålls 
kommer ifrån. Kundupplysning och medvetna kunder kan spela stor roll när det gäller att öka 
investeringarna i miljövänliga energikällor.

Ändringsförslag 319
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Varje enskild energikällas andel 
av den genomsnittliga 
bränslesammansättning som företaget 
använt (på nationell nivå, dvs. i den 
medlemsstat där leveransavtalet har 
ingåtts, liksom på EU-nivå, om 
elhandlaren är verksam i flera 
medlemsstater) under det gångna året, 
och denna information ska 
tillhandahållas på ett sätt som är 
förståeligt och tydligt jämförbart.

Or. en

Ändringsförslag 320
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produktens namn, priset och, i 
tillämpliga fall, rabatter och information 
om hur länge rabatten gäller.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 321
Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produktens namn, priset och, i 
tillämpliga fall, rabatter och information 
om hur länge rabatten gäller.

Or. en

Motivering

Konsumenterna stöter ofta på svårigheter när det gäller att förstå alla villkor i energiavtal.

Ändringsförslag 322
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Varje enskild energikällas andel i 
den el som kunden köper i enlighet med 
leveransavtalet (redovisning på 
produktnivå).

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att det ska bli enklare att få veta var energin som tillhandahålls 
kommer ifrån. Kundupplysning och medvetna kunder kan spela stor roll när det gäller att öka 
investeringarna i miljövänliga energikällor.
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Ändringsförslag 323
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produktens namn, priset och, i 
tillämpliga fall, rabatter och information 
om hur länge rabatten gäller.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 324
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Varje enskild energikällas andel i 
den el som slutförbrukaren köper i 
enlighet med leveransavtalet (redovisning 
på produktnivå).

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 325
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produktens namn, priset och, i 
tillämpliga fall, rabatter och information 
om hur länge rabatten gäller.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 326
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De tjänster som tillhandahålls, 
kvalitet på de tjänster som erbjuds och 
tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

– Alla tjänster som tillhandahålls 
(samt om tjänsterna utförs av annan 
leverantör än den elhandlare som anges i 
avtalet), kvalitet på de tjänster som erbjuds 
och tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 327
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De tjänster som tillhandahålls, – Alla tjänster som tillhandahålls 
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kvalitet på de tjänster som erbjuds och 
tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

(samt om tjänsterna utförs av annan 
leverantör än den elhandlare som anges i 
avtalet), kvalitet på de tjänster som erbjuds 
och tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 328
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De tjänster som tillhandahålls, 
kvalitet på de tjänster som erbjuds och 
tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

– Alla tjänster som tillhandahålls 
(samt om tjänsterna utförs av annan 
leverantör än den elhandlare som anges i 
avtalet), kvalitet på de tjänster som erbjuds 
och tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 329
Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De tjänster som tillhandahålls, 
kvalitet på de tjänster som erbjuds och 
tidpunkt för den ursprungliga 

– Alla tjänster som tillhandahålls 
(samt om tjänsterna utförs av annan 
leverantör än den elhandlare som anges i 
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inkopplingen. avtalet), kvalitet på de tjänster som erbjuds 
och tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

Or. en

Motivering

Konsumenterna stöter ofta på svårigheter när det gäller att förstå alla villkor i energiavtal.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De tjänster som tillhandahålls, 
kvalitet på de tjänster som erbjuds och 
tidpunkt för den ursprungliga 
inkopplingen.

– Alla tjänster som tillhandahålls 
(samt om tjänsterna utförs av annan 
leverantör än elhandlaren), kvalitet på de 
tjänster som erbjuds och tidpunkt för den 
ursprungliga inkopplingen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer och underhållskostnader kan 

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer, underhållskostnader och 
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erhållas. kompletterande varor och/eller tjänster 
(paketerbjudanden) kan erhållas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 332
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer och underhållskostnader kan 
erhållas.

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer, underhållskostnader och 
kompletterande varor och/eller tjänster 
(paketerbjudanden) kan erhållas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 333
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer och underhållskostnader kan 
erhållas.

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer, underhållskostnader och 
kompletterande varor och/eller tjänster 
(paketerbjudanden) kan erhållas.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 334
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer och underhållskostnader kan 
erhållas.

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer, underhållskostnader och 
kompletterande varor och/eller tjänster 
(paketerbjudanden) kan erhållas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 335
Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer och underhållskostnader kan 
erhållas.

– På vilket sätt aktuell information 
om tariffer, underhållskostnader och 
kompletterande varor och/eller tjänster 
(paketerbjudanden) kan erhållas.

Or. en

Motivering

Konsumenterna stöter ofta på svårigheter när det gäller att förstå alla villkor i energiavtal.
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp.

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna, inklusive kompletterande varor 
och/eller tjänster (paketerbjudanden),
förlängs eller sägs upp och om avtalet kan 
frånträdas avgiftsfritt.

Or. en

Ändringsförslag 337
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp.

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna, inklusive kompletterande varor 
och/eller tjänster (paketerbjudanden),
förlängs eller sägs upp.

Or. en

Ändringsförslag 338
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp.

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna, inklusive kompletterande varor 
och/eller tjänster (paketerbjudanden),
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förlängs eller sägs upp.

Or. en

Ändringsförslag 339
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp.

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna, inklusive kompletterande varor 
och/eller tjänster (paketerbjudanden),
förlängs eller sägs upp.

Or. en

Ändringsförslag 340
Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp.

– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna, inklusive kompletterande varor 
och/eller tjänster (paketerbjudanden),
förlängs eller sägs upp.

Or. en

Motivering

Konsumenterna stöter ofta på svårigheter när det gäller att förstå alla villkor i energiavtal.

Ändringsförslag 341
Barbara Kappel
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om konsumentens 
rättigheter, inbegripet behandlingen av 
klagomål och all den information som 
avses i denna punkt, tydligt angiven på 
fakturan eller på elföretagets webbplats.

– Information om konsumentens 
rättigheter, inbegripet behandlingen av 
klagomål och all den information som 
avses i denna punkt, tydligt angiven i 
faktureringsinformationen eller på 
elföretagets webbplats.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att göra en tydlig skillnad mellan fakturor och faktureringsinformation 
för att förenkla nuvarande regelverk och minska konsumenternas svårigheter med räkningar. 
Fakturan bör endast innehålla de allra viktigaste uppgifterna (till exempel förbrukning, 
belopp att betala och liknande) i enlighet med bilaga II. Faktureringsinformationen bör 
hållas åtskild från fakturan. Den bör bestå av extra information om konsumenternas 
förbrukning och rättigheter i enlighet med punkterna 2 och 5 i bilaga II och bör kunna 
anpassas efter de enskilda konsumenternas önskemål.

Ändringsförslag 342
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren ska vara skäliga och kända på 
förhand. Information om dem bör under 
alla omständigheter ges innan avtalet ingås 
eller bekräftas. Om avtal ingås genom en 
mellanhand ska de upplysningar som avses 
i denna punkt också tillhandahållas innan 
avtalet ingås.

Villkoren ska vara skäliga och kända på 
förhand. Viktiga upplysningar, till 
exempel om produkten, rabatter och 
faktorer som inte rör elleveransen, bör 
vara skrivna i fetstil eller framhävas 
genom större teckensnitt. Information om 
dem bör under alla omständigheter ges 
innan avtalet ingås eller bekräftas. Om 
avtal ingås genom en mellanhand ska de 
upplysningar som avses i denna punkt 
också tillhandahållas innan avtalet ingås.

Or. en
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Ändringsförslag 343
Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren ska vara skäliga och kända på 
förhand. Information om dem bör under 
alla omständigheter ges innan avtalet ingås 
eller bekräftas. Om avtal ingås genom en 
mellanhand ska de upplysningar som avses 
i denna punkt också tillhandahållas innan 
avtalet ingås.

Villkoren ska vara skäliga och kända på 
förhand. Viktiga upplysningar, till 
exempel om produkten, rabatter och 
faktorer som inte rör elleveransen, bör 
vara skrivna i fetstil eller framhävas 
genom större teckensnitt. Information om 
dem bör under alla omständigheter ges 
innan avtalet ingås eller bekräftas. Om 
avtal ingås genom en mellanhand ska de 
upplysningar som avses i denna punkt 
också tillhandahållas innan avtalet ingås.

Or. en

Motivering

Konsumenterna stöter ofta på svårigheter när det gäller att förstå alla villkor i energiavtal.

Ändringsförslag 344
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
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normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska syna de
ändringar av avtalsvillkor som 
leverantörerna gör och ska undersöka det 
sätt som slutförbrukarna informeras om 
prisökningarna på och, i de fall det 
behövs, förbättra informationen genom 
standardiserade formulär och ytterligare 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 345
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska syna de 
ändringar av avtalsvillkor som 
leverantörerna gör och ska undersöka det 
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sätt som slutförbrukarna informeras om 
prisökningarna på och, i de fall det 
behövs, förbättra informationen genom 
standardiserade formulär och ytterligare 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 346
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än 30 
dagar innan anpassningen trätt i kraft. 
Medlemsstaterna ska se till att kunder har 
möjlighet att frånträda avtal om de inte 
godtar de nya avtalsvillkor eller 
anpassningar av leveranspriserna som 
elhandlaren meddelat. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska syna de 
ändringar av avtalsvillkor som 
leverantörerna gör och ska undersöka det 
sätt som slutförbrukarna informeras om 
prisökningarna på och, i de fall det 
behövs, förbättra informationen genom 
standardiserade formulär och ytterligare 
villkor.

Or. en
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Ändringsförslag 347
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna avgiftsfritt har 
rätt att frånträda avtalet. Elhandlarna ska på 
ett transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

Or. en

Ändringsförslag 348
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
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tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

tidpunkt som, när så är möjligt, inte får 
infalla senare än sex veckor innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

Or. en

Ändringsförslag 349
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
elleveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna kan frånträda avtal om de inte godtar nya avtalsvillkor, men 
det är även viktigt att påpeka att förutsättningen för frånträde är att det är själva 
elleveranspriserna som ändras.
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Ändringsförslag 350
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning så fort de har 
information om ökningen och inte senare 
än sex veckor innan anpassningen trätt i 
kraft. Medlemsstaterna ska se till att 
kunder har möjlighet att frånträda avtal om 
de inte godtar de nya avtalsvillkor eller 
anpassningar av leveranspriserna som 
elhandlaren meddelat.

Or. en

Motivering

Kunden ska alltid meddelas om prisändringar i god tid; hur ofta information ska ges bör inte 
vara kopplat till hur ofta fakturering sker. En del kunder faktureras till exempel en gång om 
året, och det skulle inte vara möjligt att informera dem ett år i förväg om förutsättningarna 
på marknaden ändras plötsligt.

Ändringsförslag 351
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje (b) Underrättelse i god tid om varje 
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avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt och om möjligt inte senare än 
sex/xxx veckor innan anpassningen trätt i 
kraft. Medlemsstaterna ska se till att 
kunder har möjlighet att frånträda avtal om 
de inte godtar de nya avtalsvillkor eller 
anpassningar av leveranspriserna som 
elhandlaren meddelat.

Or. en

Motivering

Angående information till kunderna om anpassningar av leveranspriserna: Om 
faktureringsperioden till exempel är ett år är det inte realistiskt att underrätta om 
prisanpassningen ett år i förväg. Vårt förslag: Elhandlaren ska om möjligt lämna information 
minst sex veckor (tre veckor för att kunna byta leverantör plus tre veckor för beslutet) innan 
anpassningen träder i kraft.

Ändringsförslag 352
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
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tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

tidpunkt som inte infaller senare än två 
veckor, och för privatkonsumenter en 
månad, innan anpassningen trätt i kraft. 
Medlemsstaterna ska se till att kunder har 
möjlighet att frånträda avtal om de inte 
godtar de nya avtalsvillkor eller 
anpassningar av leveranspriserna som 
elhandlaren meddelat.

Or. en

Motivering

Faktureringsperioderna kan variera avsevärt i längd, och att till exempel lämna information 
tre månader i förväg är för mycket för både konsumenter och elhandlare.

Ändringsförslag 353
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, utom de fall då 
anpassningen i fråga är ett resultat av en 
formel som kunden godkänt när avtalet 
ingicks, vid lämplig tidpunkt innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

Or. en
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Ändringsförslag 354
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leveranspriserna, liksom 
skälen och villkoren för detta och 
anpassningens omfattning, vid lämplig 
tidpunkt som inte infaller senare än en 
normal faktureringsperiod innan 
anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna 
ska se till att kunder har möjlighet att 
frånträda avtal om de inte godtar de nya 
avtalsvillkor eller anpassningar av 
leveranspriserna som elhandlaren 
meddelat.

(b) Underrättelse i god tid om varje 
avsikt att ändra avtalsvillkoren och i 
samband med denna underrättelse 
upplysning om att kunderna har rätt att 
frånträda avtalet. Elhandlarna eller 
sammanslutningarna ska på ett 
transparent och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
anpassning av leverans- eller 
tjänstepriserna, liksom skälen och 
villkoren för detta och anpassningens 
omfattning, så fort de har kännedom om 
dem och inte senare än en normal 
faktureringsperiod innan anpassningen trätt 
i kraft. Medlemsstaterna ska se till att 
kunder har möjlighet att frånträda avtal om 
de inte godtar de nya avtalsvillkor eller 
anpassningar av leveranspriserna som 
elhandlaren eller sammanslutningen
meddelat.

Or. en

Ändringsförslag 355
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader i 
enlighet med artikel 62 i direktiv 
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2015/2366 (det andra direktivet om 
betaltjänster), enligt vilket det inte är 
tillåtet att ta ut tilläggsavgifter för olika 
betalningsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 356
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader i 
enlighet med artikel 62 i direktiv 
2015/2366 (det andra direktivet om 
betaltjänster), enligt vilket det inte är 
tillåtet att ta ut tilläggsavgifter för olika 
betalningsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader i 
enlighet med artikel 62 i direktiv 
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2015/2366, enligt vilket det inte är tillåtet 
att ta ut tilläggsavgifter för olika 
betalningsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 358
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

We suggest to replace „suppliers“ with „electricity service providers“ to ensure the same 
rights for all customer regardless which services they use (service provided by supplier, 
aggregator, local energy community).

Ändringsförslag 359
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(d) Brett val av betalningssätt, som inte 
får medföra oskälig diskriminering mellan 
olika kunder. Alla skillnader i avgifter som 
kan hänföras till betalningssätt ska 
motsvara elhandlarens eller 
sammanslutningens faktiska kostnader.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Systemen för förskottsbetalningar 
ska inte leda till orimliga nackdelar i 
förhållande till det genomsnittliga 
marknadspriset.

(e) Systemen för förskottsbetalningar 
ska inte leda till nackdelar i förhållande till 
det genomsnittliga marknadspriset.

Or. en

Ändringsförslag 361
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Systemen för förskottsbetalningar 
ska inte leda till orimliga nackdelar i 
förhållande till det genomsnittliga 
marknadspriset.

(e) Systemen för förskottsbetalningar 
ska inte leda till nackdelar i förhållande till 
det genomsnittliga marknadspriset.

Or. en

Ändringsförslag 362
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De allmänna villkoren ska vara 
skäliga och transparenta. De allmänna 
villkoren ska meddelas på ett klart och 
lättbegripligt språk och får inte omfatta 

(f) De allmänna villkoren ska vara 
skäliga och transparenta. De allmänna 
villkoren ska meddelas på ett klart och 
lättbegripligt språk och får inte omfatta 
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sådana hinder för konsumenternas 
utövande av sina rättigheter som inte följer 
direkt av avtalet, till exempel att avtalen är 
onödigt omfattande. Kunderna ska skyddas 
mot oskäliga eller vilseledande 
försäljningsmetoder.

sådana hinder för konsumenternas 
utövande av sina rättigheter som inte följer 
direkt av avtalet, till exempel att avtalen är 
onödigt omfattande. Kunderna ska skyddas 
mot oskäliga eller vilseledande 
försäljningsmetoder. Hemförsäljning ska 
inte var tillåten.

Or. en

Ändringsförslag 363
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 
elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt.

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 
elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist, snabbt och 
transparent sätt. I de fall då den 
tillhandahållna tjänsten är kopplad eller 
säljs tillsammans med programvara, 
maskinvara eller kommunikationsteknik 
ska slutförbrukarnas klagomål hanteras 
genom en enda gemensam kontaktpunkt.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 
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elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt.

elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt. Om den tillhandahållna tjänsten säljs 
tillsammans med eller är beroende av 
programvara, maskinvara eller 
kommunikationsteknik ska det finnas en 
enda gemensam kontaktpunkt dit 
slutförbrukarna kan vända sig med 
klagomål.

Or. en

Ändringsförslag 365
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 
elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt.

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 
elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt. I de fall då den tillhandahållna 
tjänsten är beroende av eller säljs 
tillsammans med programvara, 
maskinvara eller kommunikationsteknik 
ska slutförbrukarnas klagomål hanteras 
genom en enda gemensam kontaktpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 366
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 

(g) Kunderna ska ha rätt till en god 
standard på både tillhandahållandet av 
tjänster och behandlingen av klagomål från 
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elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt.

elhandlarens sida. Elhandlare ska hantera 
klagomål på ett enkelt, rättvist och snabbt 
sätt. I de fall då den tillhandahållna 
tjänsten är beroende av eller säljs 
tillsammans med programvara, 
maskinvara eller kommunikationsteknik 
ska slutförbrukarnas klagomål hanteras 
genom en enda gemensam kontaktpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 367
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Tillräcklig information om 
alternativ till bortkoppling i tillräckligt god 
tid före den planerade bortkopplingen. 
Dessa alternativ kan gälla möjligheter till 
stöd för att undvika bortkoppling, 
alternativa betalningsplaner, råd om 
skuldhantering eller anstånd med 
bortkoppling, och de bör inte medföra 
någon extra kostnad för kunderna.

(i) Tillräcklig information om 
alternativ till bortkoppling i tillräckligt god 
tid före den planerade bortkopplingen. 
Dessa alternativ till bortkoppling kan gälla 
sådant som minskningar i elleveransen,
möjligheter till stöd för att undvika 
bortkoppling, alternativa betalningsplaner, 
råd om skuldhantering eller anstånd med 
bortkoppling, och de bör inte medföra 
någon extra kostnad för kunderna.

Or. en

Ändringsförslag 368
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Tillräcklig information om 
alternativ till bortkoppling i tillräckligt god 
tid före den planerade bortkopplingen. 
Dessa alternativ kan gälla möjligheter till 
stöd för att undvika bortkoppling, 

(i) Tillräcklig information om 
alternativ till bortkoppling i tillräckligt god 
tid före den planerade bortkopplingen. 
Dessa alternativ kan gälla möjligheter till 
stöd för att undvika bortkoppling, 
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alternativa betalningsplaner, råd om 
skuldhantering eller anstånd med 
bortkoppling, och de bör inte medföra 
någon extra kostnad för kunderna.

alternativa betalningsplaner, råd om 
skuldhantering eller anstånd med 
bortkoppling.

Or. en

Ändringsförslag 369
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Tillräcklig information om 
alternativ till bortkoppling i tillräckligt god 
tid före den planerade bortkopplingen. 
Dessa alternativ kan gälla möjligheter till 
stöd för att undvika bortkoppling, 
alternativa betalningsplaner, råd om 
skuldhantering eller anstånd med 
bortkoppling, och de bör inte medföra 
någon extra kostnad för kunderna.

(i) Tillgång till tillräcklig information 
om alternativ till bortkoppling i tillräckligt 
god tid före den planerade bortkopplingen. 
Dessa alternativ kan gälla möjligheter till 
stöd för att undvika bortkoppling, 
alternativa betalningsplaner, råd om 
skuldhantering eller anstånd med 
bortkoppling. Informationen ska ges till 
konsumenterna utan någon extra kostnad.

Or. en

Motivering

Om alternativen till bortkoppling inte skulle medföra någon kostnad för de kunder som inte 
kan betala sina räkningar skulle kostnaden för dessa alternativ behöva läggas ut på alla 
systemanvändare. Detta skulle innebära ökade elpriser för samtliga kunder, inbegripet 
utsatta kunder och även de som i slutänden ansöker om alternativ.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) En definition av begreppet utsatta 
kunder enligt artikel 28 samt regler för 
vilket skydd som ska ges till skuldsatta 
kunder, till exempel förbud mot 
avstängning av el och gas till sådana 
kunder under svåra tider.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Förbud mot avstängning av el och 
gas för utsatta kunder i enlighet med 
beskrivningen av begreppet utsatta 
kunder i artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 372
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast sex veckor efter det att 
bytet skett.

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast två veckor efter det att 
bytet skett.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 373
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast sex veckor efter det att 
bytet skett.

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast två veckor efter det att 
bytet skett.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast sex veckor efter det att 
bytet skett.

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast två veckor efter det att 
bytet skett.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.
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Ändringsförslag 375
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast sex veckor efter det att 
bytet skett.

(j) Slutavräkning efter varje byte av 
elhandlare senast två veckor efter det att 
bytet skett.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 376
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En sammanfattning av de 
viktigaste avtalsvillkoren (till exempel av 
de främsta beståndsdelarna i tjänsten och 
detaljerade uppgifter om priser, villkor för 
leverantörsbyte och prisökningar) på ett 
enkelt och tydligt språk på första sidan av 
avtalet eller tillsammans med avtalet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra.

Ändringsförslag 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
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) En sammanfattning av de 
viktigaste avtalsvillkoren (till exempel av 
de främsta beståndsdelarna i tjänsten och 
detaljerade uppgifter om priser, villkor för 
leverantörsbyte och prisökningar) på ett 
enkelt och tydligt språk på första sidan av 
avtalet eller tillsammans med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 378
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Rätt att med 
elproduktionsanläggningar på plats, i 
grannskapet eller annorstädes teckna ett 
eller flera elköpsavtal där en eller flera 
köpare medverkar, utan att det innebär 
oproportionerliga och oskäliga kostnader 
och administrativa förfaranden.

Or. en

Motivering

I de flesta av Europas länder finns det ingen lagstiftning för direktköp av el, eller så är 
sådana köp förbjudna eller förhindrade av krånglig lagstiftning. Unionslagstiftningen bör ge 
kunderna rätt att teckna elköpsavtal. På detta sätt kan kunderna, även stora energiintensiva 
företag, fixera eller till och med minska sina energikostnader genom att köpa den energi de 
behöver för sin verksamhet direkt från producenterna, särskilt från producenter som 
använder sig av förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 379
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Möjlighet att när som helst säga 
upp avtal med elhandlare och 
leverantörer av kompletterande varor 
och/eller tjänster (även 
paketerbjudanden), utan att det medför 
någon avgift, i de fall då ett avtal förlängs 
utan kundens medgivande.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Förbud mot att elhandlare kan 
stänga av elen för slutförbrukare på 
grund av att de inte betalar för 
kompletterande varor och/eller tjänster 
som elhandlaren tillhandahåller.

Or. en

Ändringsförslag 381
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jb (nytt)



AM\1135603SV.docx 39/175 PE609.627v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Rätt att med 
elproduktionsanläggningar på plats, i 
grannskapet eller annorstädes teckna ett 
eller flera elköpsavtal där en eller flera 
köpare medverkar, utan att det innebär 
oproportionerliga och oskäliga kostnader 
och administrativa förfaranden.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Att alla elhandlare erbjuder ett 
effektivt, rättvist och ändamålsenligt 
förfarande för hantering av klagomål. 
Detta kan säkerställas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, och bästa praxis 
och normer för klagomålshantering kan 
införas.

Or. en

Ändringsförslag 383
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Möjlighet att när som helst säga 
upp avtal med elhandlare och 
leverantörer av kompletterande varor 
och/eller tjänster (även 
paketerbjudanden), utan att det medför 
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någon avgift, om ett avtal förlängs utan 
kundens medgivande.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) Möjlighet att när som helst säga 
upp avtal med elhandlare och 
leverantörer av kompletterande varor 
och/eller tjänster (paketerbjudanden), 
utan att det medför någon avgift, om ett 
avtal förlängs utan kundens medgivande.

Or. en

Ändringsförslag 385
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jb) En sammanfattning av de 
viktigaste avtalsvillkoren på ett enkelt och 
tydligt språk på första sidan av avtalet 
eller tillsammans med avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 386
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Möjlighet att när som helst säga 
upp avtal med elhandlare och 
leverantörer av kompletterande varor 
och/eller tjänster (även 
paketerbjudanden), utan att det medför 
någon avgift, om ett avtal förlängs utan 
kundens medgivande.

Or. en

Ändringsförslag 387
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jc) Utebliven betalning för 
kompletterande varor och/eller tjänster 
ska inte i något fall kunna utgöra 
anledning till att elen stängs av.

Or. en

Ändringsförslag 388
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuellt abonnemang på 
kompletterande varor och/eller tjänster 
som tillhandahålls eller distribueras av 
elhandlaren som del i ett paketerbjudande 
får inte innebära att den ursprungliga 
avtalsperioden börjar om såvida inte 
slutförbrukaren ger sitt uttryckliga 
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medgivande till det.

Or. en

Ändringsförslag 389
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bland annat genom 
sina nationella tillsynsmyndigheter se till 
att alla elhandlare tillhandahåller ett 
snabbt, rättvist och ändamålsenligt 
förfarande för klagomålshantering. 
Medlemsstaterna ska införa normer för 
klagomålshantering och direkt 
kompensation till konsumenterna om 
elhandlarna inte följer dessa normer.

Or. en

Ändringsförslag 390
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jd) Utebliven betalning för 
kompletterande varor och/eller tjänster 
ska inte i något fall kunna utgöra 
anledning till att elen stängs av.

Or. en

Ändringsförslag 391
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led je (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(je) Eventuellt abonnemang på 
kompletterande varor och/eller tjänster 
som tillhandahålls eller distribueras av 
elhandlaren som del i ett paketerbjudande 
får inte innebära att den ursprungliga 
avtalsperioden börjar om såvida inte 
slutförbrukaren ger sitt uttryckliga 
medgivande till det.

Or. en

Ändringsförslag 392
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led jf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(jf) Medlemsstaterna ska bland annat 
genom sina nationella tillsynsmyndigheter 
se till att alla elhandlare tillhandahåller 
ett snabbt, rättvist och ändamålsenligt 
förfarande för klagomålshantering. 
Medlemsstaterna kan införa normer för 
klagomålshantering och direkt 
kompensation till konsumenterna om 
elhandlarna inte följer dessa normer.

Or. en

Ändringsförslag 393
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska bland annat 
genom sina nationella tillsynsmyndigheter 
se till att alla elhandlare tillhandahåller 
ett snabbt, rättvist och ändamålsenligt 
förfarande för klagomålshantering. 
Medlemsstaterna kan införa normer för 
klagomålshantering och direkt 
kompensation till konsumenterna om 
elhandlarna inte följer dessa normer.

Or. en

Ändringsförslag 394
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a

Marknadsföring av erbjudanden och 
försäljningsmetoder

1. Medlemsstaterna ska se till att 
eltjänster, inbegripet elavtal med 
dynamiska priser och kompletterande 
varor och/eller tjänster, är transparenta 
och att slutförbrukarna får tydlig 
information om dem. Medlemsstaterna 
ska via sina respektive 
tillsynsmyndigheter se till att 
huvudvillkoren anges och framhävs i 
erbjudanden samt övervaka och 
rapportera om marknadserbjudanden.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
hushållskunder får fullständig 
information och att informationen om 
huvudvillkoren i erbjudanden finns att 
tillgå på ett och samma ställe. 
Medlemsstaterna ska via sina respektive 
tillsynsmyndigheter se till att en, på 
nationell nivå överenskommen, 
gemensam terminologi används. Följande 
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information måste tillhandahållas:

– Produktnamn och de viktigaste 
egenskaperna såsom, i tillämpliga fall, 
information om miljöpåverkan samt 
tydliga beskrivningar av kampanjer och 
rabatter.

– Information om kompletterande tjänster 
(till exempel underhåll, försäkringar och 
energieffektivitetsåtgärder), deras pris och 
vem som ska tillhandahålla dessa tjänster 
om det är någon annan än elhandlaren 
eller sammanslutningen.

– Totalt energipris (med alla delar som 
leverans, distribution, skatter och avgifter 
inräknade) liksom pris per kilowattimme 
(avgifter och skatter inräknade) så att 
slutförbrukarna snabbt kan gör 
jämförelser och enkelt hitta det alternativ 
som är mest fördelaktigt för dem.

– Eventuella engångsavgifter, som 
uppkopplings- eller anslutningsavgifter.

– Villkor för pris- eller tariffändringar 
under avtalstiden.

– Avtalstiden och villkoren för 
uppsägning, inbegripet uppsägningstid 
och eventuella uppsägningsavgifter.

– Kontaktuppgifter till elhandlaren eller 
sammanslutningen, som adress, 
telefonnummer och e-postadress till 
kundtjänst, samt uppgift om eventuell 
mellanhand.

Slutförbrukarna ska även fortsättningsvis 
få all förhandsinformation som ska ges 
innan avtal ingås på ett varaktigt medium 
i enlighet med kraven i direktiv 
2011/83/EU. De upplysningar som 
slutförbrukarna får under 
erbjudandestadiet ska vara desamma som 
i det slutliga erbjudandet och i avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlarna informerar slutförbrukarna 
om deras bästa erbjudande innan de 
tecknar avtal och efter ingånget avtal 
minst en gång per år.
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4. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter se till och 
övervaka att slutförbrukarna får 
information om särskilda omständigheter 
rörande hur ofta fakturor skickas ut och 
som skulle kunna innebära oväntat höga 
fakturor om byte sker vid en viss tid på 
året.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna är skyddade mot oskäliga 
och/eller vilseledande 
försäljningsmetoder. Därför ska 
medlemsstaterna förbjuda hemförsäljning 
i energisektorn och stärka reglerna 
rörande marknadsföringskanaler i 
energisektorn, som telefon, e-post, sms 
och sociala nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 395
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 a

Marknadsföring av erbjudanden och 
försäljningsmetoder

1. Medlemsstaterna ska se till att 
eltjänster, inbegripet elavtal med 
dynamiska priser och tilläggsprodukter 
och/eller -tjänster, är transparenta och att 
slutförbrukarna har fått tydlig 
information om dessa. Medlemsstaterna 
ska via sina respektive 
tillsynsmyndigheter se till att 
huvudvillkoren anges och framhävs i 
erbjudanden och övervaka och rapportera 
om marknadserbjudandenas transparens.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
hushållskunder får fullständig 
information och att informationen om 
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huvudvillkoren i erbjudandet har lagts 
fram för dem i samlad form. 
Medlemsstaterna ska via sina respektive 
tillsynsmyndigheter se till att en 
gemensam terminologi används, vilken är 
överenskommen på nationell nivå. Den 
viktigaste informationen ska innehålla 
följande:

– Produktnamn och de viktigaste 
egenskaperna såsom, i tillämpliga fall, 
information om miljöpåverkan samt tydlig 
beskrivning av kampanjer och rabatter.

– Information om tilläggstjänster, deras 
pris samt leverantören av dessa tjänster, 
om det är någon annan än elhandlaren 
eller sammanslutningen.

– Totalt elpris, inbegripet alla 
kostnadskomponenter, och priset per 
enhet uttryckt i kWh, inbegripet alla 
avgifter och skatter.

– Engångsbetalningar i tillämpliga fall, 
inbegripet aktiveringsavgifter och 
kostnader för anslutning till nätet. –
Villkor för pris- och tariffändringar under 
avtalets löptid. – Avtalets löptid och villkor 
för uppsägning, inbegripet 
uppsägningstid och avgifter i tillämpliga 
fall. – Olika alternativ för hur ofta 
betalningar kan göras och för 
betalningssätt. – Elhandlarens eller 
sammanslutningens kontaktuppgifter 
såsom kundtjänstens adress, 
telefonnummer och e-postadress, och i 
tillämpliga fall även vem som är 
mellanhand.

Slutförbrukarna ska även fortsättningsvis 
få all förhandsinformation som ska ges 
innan avtalet ingås på ett varaktigt 
medium, i enlighet med kraven i direktiv 
2011/83/EU. Den viktigaste information 
som en slutförbrukare får under 
erbjudandestadiet ska vara densamma i 
det slutliga erbjudandet och i avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna informeras av 
elhandlarna om det bästa erbjudandet 
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innan de undertecknar avtalet och efter 
undertecknandet minst en gång per år.

4. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter se till och 
övervaka att slutförbrukarna får 
information om särskilda omständigheter 
med anknytning till hur ofta fakturorna 
kommer, som skulle kunna leda till 
oväntat höga fakturor om bytet sker vid en 
särskild tid på året.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna skyddas mot oskäliga 
eller vilseledande försäljningsmetoder.

Or. en

Motivering

För många kunder är det svårt att förstå och jämföra de olika energierbjudanden som finns 
tillgängliga på marknaden, och oberoende jämförelseverktyg finns inte alltid att tillgå. För ett 
välgrundat beslut bör kunderna kunna lita på att leverantören är öppen med pris, villkor och 
miljöpåverkan för deras val. Den viktigaste informationen om energierbjudanden bör därför 
ges i samlad form till kunderna, på ett kortfattat och lättbegripligt sätt.

Ändringsförslag 396
Edouard Martin, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår

Rätt till elavtal med dynamiska priser

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få 
ett elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig 
information från elhandlarna om 
möjligheterna och riskerna med sådana 
elavtal med dynamiska priser.
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3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns 
tillgängliga, om de viktigaste aspekterna i 
utvecklingen av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, inverkan på 
konsumenternas fakturor, särskilt nivån 
på prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk.

Or. fr

Ändringsförslag 397
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
urval av flera elavtal med dynamiska 
priser. Medlemsstaterna ska, i tillämpliga 
fall via sina respektive 
tillsynsmyndigheter, se till att elhandlarna 
erbjuder kunder elavtal med dynamiska 
priser om det har påvisats att dessa 
kunder då kan få möjliga fördelar och 
hantera riskerna. När fördelarna 
utvärderas ska hänsyn tas till huruvida 
slutförbrukaren har installerat de system 
och produkter som kan hjälpa denne att 
hantera riskerna samt om dennes 
förbrukningsprofil är lämplig. Kunden 
ska alltid ge sitt aktiva medgivande innan 
dennes elavtal ändras till ett elavtal med 
dynamiska priser.

Or. en

Motivering

Hushållskunder tycker ofta att det är svårt att förstå tänkbara risker och fördelar med sådana 
avtal, fristående eller i kombination med en aggregeringstjänst. Elhandlare är bäst lämpade 
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att förse kunderna med rätt information. Alla erbjudanden bör ges på ett sätt som ger kunden 
inflytande. Kunderna riskerar nämligen att få tunga finansiella förpliktelser, vilket kan 
medföra negativa konsekvenser för hushåll som har det svårare att hantera sådana oväntade 
utgifter.

Ändringsförslag 398
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
urval av flera elavtal med dynamiska 
priser. Medlemsstaterna ska, i tillämpliga 
fall via sina respektive 
tillsynsmyndigheter, se till att elhandlarna 
erbjuder kunder elavtal med dynamiska 
priser om det har påvisats att dessa 
kunder då kan få möjliga fördelar och 
hantera riskerna. När fördelarna 
utvärderas ska hänsyn tas till huruvida 
slutförbrukaren har installerat de system 
och produkter som kan hjälpa denne att 
hantera riskerna samt om dennes 
förbrukningsprofil är lämplig. Kunden 
ska alltid ge sitt aktiva medgivande innan 
dennes elavtal ändras till ett elavtal med 
dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 399
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få 
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elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

dynamiska priser med ett tillräckligt stort 
utbud av avtal på varje marknad. Om 
marknaden inte erbjuder ett tillräckligt 
stort utbud ska medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare, under förutsättning att den 
teknik som krävs för en sådan tjänst finns 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag har alla slutförbrukare rätt att få ett elavtal med dynamiska priser. 
För ett sådant avtal krävs det dock ett system med smarta mätare, och slutförbrukaren har 
kanske inte tillgång till ett sådant.

Ändringsförslag 401
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser om detta är 
tekniskt genomförbart.
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Or. en

Ändringsförslag 402
Barbara Kappel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få
ett elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inte finns några hinder för elhandlare att 
erbjuda slutförbrukare ett elavtal med 
dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 403
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få
ett elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inte finns några hinder för elhandlare att 
erbjuda slutförbrukare ett elavtal med 
dynamiska priser.

Or. en

Motivering

Hinder som gör att det inte går att erbjuda dynamiska elpriser bör undanröjas. En skyldighet 
att erbjuda dynamiska priser skulle dock kunna ställa med problem för nya, mindre 
marknadsaktörer. Marknaden bör ges tillräcklig frihet att själv ta fram de produkter som är 
relevanta.

Ändringsförslag 404
Françoise Grossetête
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få 
ett elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inte finns några hinder för elhandlare att 
erbjuda slutförbrukare ett elavtal med 
dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 405
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få 
ett elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inte finns några hinder för elhandlare om 
de väljer att erbjuda slutförbrukare elavtal 
med dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 406
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare på begäran har rätt att få ett 
elavtal med dynamiska priser med sin 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare har möjlighet att välja ett 
elavtal med dynamiska priser på 
marknaden.

Or. en



PE609.627v02-00 54/175 AM\1135603SV.docx

SV

Ändringsförslag 407
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser, på ett sätt som gör att 
slutförbrukarna kan jämföra fördelarna 
med sådana avtal med andra typer av 
avtal som finns tillgängliga på 
marknaden. När elhandlaren erbjuder 
dessa avtal ska denne informera om 
avtalsvillkoren och sammanfatta 
huvudvillkoren i avtalet, med tydlig 
vägledning och tydliga varningar om de 
ekonomiska riskerna med sådana elavtal 
med dynamiska priser. 
Sammanfattningen av huvudvillkoren i 
avtalet ska innehålla ett belysande 
exempel som visar den högsta möjliga 
finansiella förpliktelsen för kunden, 
såsom en uppskattning av fakturan för 
hela året, i jämförelse med dennes 
befintliga avtal. Det ska gå att jämföra 
den information som tillhandahålls 
mellan olika elhandlare.

Or. en

Motivering

Hushållskunder tycker ofta att det är svårt att förstå tänkbara risker och fördelar med sådana 
avtal, fristående eller i kombination med en aggregeringstjänst. Elhandlare är bäst lämpade 
att förse kunderna med rätt information. Alla erbjudanden bör ges på ett sätt som ger kunden 
inflytande. Kunderna riskerar nämligen att få tunga finansiella förpliktelser, vilket kan 
medföra negativa konsekvenser för hushåll som har det svårare att hantera sådana oväntade 
utgifter.

Ändringsförslag 408
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser på ett sätt som gör att 
slutförbrukarna kan jämföra fördelarna 
med sådana avtal med andra typer av 
avtal som finns tillgängliga på 
marknaden. När elhandlaren erbjuder 
dessa avtal ska denne informera om 
avtalsvillkoren och sammanfatta 
huvudvillkoren i avtalet, med tydlig 
vägledning och tydliga varningar om de 
ekonomiska riskerna med sådana elavtal 
med dynamiska priser. 
Sammanfattningen av huvudvillkoren i 
avtalet ska innehålla ett belysande 
exempel som visar den högsta möjliga 
finansiella förpliktelsen för kunden, 
såsom en uppskattning av fakturan för 
hela året, i jämförelse med dennes 
befintliga avtal. Det ska gå att jämföra 
den information som tillhandahålls 
mellan olika elhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 409
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser samt om vilka extra 
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kostnader som kan tänkas tillkomma på 
grund av installationen av den tekniska 
utrustning som gör detta möjligt. När 
elhandlaren erbjuder dessa avtal ska 
denne tillhandahålla avtalsvillkoren och 
en sammanfattning av huvudvillkoren i 
avtalet, med tydlig vägledning och tydliga 
varningar om de ekonomiska riskerna 
med sådana elavtal med dynamiska priser.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser och att elhandlarna 
vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa 
att kunder inte ingår olämpliga avtal.

Or. en

Ändringsförslag 411
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser. Detta skulle kunna avse 
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kravet på att installera en smart mätare, 
med tillhörande kostnader.

Or. en

Motivering

För att uppnå rättssäkerhet måste det klargöras att avtal med dynamiska priser endast är 
möjligt för konsumenter som har installerat eller låter installera en smart mätare.

Ändringsförslag 412
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser, inbegripet kravet på att 
ha installerat eller låta installera en 
lämplig elmätare.

Or. en

Ändringsförslag 413
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser, inbegripet kravet på att 
ha installerat eller låta installera en 
lämplig elmätare.



PE609.627v02-00 58/175 AM\1135603SV.docx

SV

Or. en

Motivering

Dynamisk prissättning är i praktiken inte möjlig om det inte finns en lämplig mätare 
installerad. Det bör finnas en tydlig koppling till detta i direktivet för att kunderna ska vara 
vederbörligen informerade samt för att se till att alla tillhörande kostnader bärs av de kunder 
som efterfrågar ett elavtal med dynamiska priser, så att de inte läggs ut på alla kunder.

Ändringsförslag 414
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med sådana elavtal med 
dynamiska priser.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig information 
från elhandlarna om möjligheterna och 
riskerna med olika prissättningsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 415
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlare som erbjuder elavtal med 
dynamiska priser upprättar en riskprofil 
för slutförbrukaren innan avtal ingås. 
Riskprofilen bör innehålla kundens 
förbrukningsprofil, förmåga att hantera 
risker, bland annat dennes 
betalningsförmåga, möjlighet till 
flexibilitet vid efterfrågetoppar samt att 
denne har förstått riskerna med ett sådant 
avtal. Riskerna i den produkt som 
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slutförbrukaren erbjuds ska återspegla 
denna riskprofil. Elhandlare ska basera 
sina riskprofilsbedömningar och sina 
elavtal med dynamiska priser på en metod 
som godkänts av medlemsstaten, bland 
annat via den nationella 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje slutförbrukare ska alltid 
ombes att ge sitt aktiva medgivande innan 
dennes elavtal ändras till ett elavtal med 
dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 417
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska sträva efter 
att minska andelen fasta komponenter i 
slutförbrukarnas elräkningar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare har rätt att få ett avtal som 
inte är ett elavtal med dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 419
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, inverkan på 
konsumenternas fakturor, särskilt nivån på 
prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk.

3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, regelverk och 
särskilda åtgärder som medlemsstaterna 
vidtagit för att minska rättsliga hinder,
inverkan på konsumenternas fakturor, 
särskilt nivån på prisvolatiliteten, energins 
andel av konsumenternas fakturor,
konsumenternas känslighet för graden av 
ekonomisk risk samt de övergripande 
fördelningseffekterna.

Or. en

Ändringsförslag 420
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, inverkan på 
konsumenternas fakturor, särskilt nivån på 
prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk.

3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive

– marknadserbjudanden,

– inverkan på konsumenternas elfakturor, 
både när det gäller konsumenter med och 
utan sådana avtal, särskilt nivån på 
prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk, 
och

– antalet konsumenter som får oväntat 
eller avsevärt högre fakturor.

Or. en

Motivering

Hushållskunder tycker ofta att det är svårt att förstå tänkbara risker och fördelar med sådana 
avtal, fristående eller i kombination med en aggregeringstjänst. Elhandlare är bäst lämpade 
att förse kunderna med rätt information. Alla erbjudanden bör ges på ett sätt som ger kunden 
inflytande. Kunderna riskerar nämligen att få tunga finansiella förpliktelser, vilket kan 
medföra negativa konsekvenser för hushåll som har det svårare att hantera sådana oväntade 
utgifter.

Ändringsförslag 421
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska, via sina 3. Medlemsstaterna ska, via sina 
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respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, inverkan på 
konsumenternas fakturor, särskilt nivån på 
prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk.

respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive

– marknadserbjudanden,

– inverkan på konsumenternas elfakturor, 
både när det gäller konsumenter med och 
utan sådana avtal, särskilt nivån på 
prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk, 
och

– antalet konsumenter som får oväntat 
eller avsevärt högre fakturor.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, inverkan på 
konsumenternas fakturor, särskilt nivån på 
prisvolatiliteten, och konsumenternas 
känslighet för graden av ekonomisk risk.

3. Medlemsstaterna ska, via sina 
respektive tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera, under minst tio år 
från det att sådana avtal finns tillgängliga, 
om de viktigaste aspekterna i utvecklingen 
av sådana avtal, inklusive 
marknadserbjudanden, och inverkan på 
konsumenternas elfakturor, särskilt nivån 
på prisvolatiliteten, och vidta lämpliga 
åtgärder om övervakningen visar att 
befintliga skyddsnivåer inte är tillräckliga 
för hushållskunder.

Or. en



AM\1135603SV.docx 63/175 PE609.627v02-00

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns tillräckliga skydd inrättade mot 
prisändringar för slutförbrukarna, så att 
de inte riskerar att få höga fakturor eller 
tunga finansiella förpliktelser. 
Hushållskunder med ett elavtal med 
dynamiska priser ska aldrig betala mer än 
vad de skulle ha betalat med en icke-
dynamisk tariff.

Or. en

Ändringsförslag 424
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska, bland annat 
via sina respektive tillsynsmyndigheter, se 
till att reglerna ändras om övervakningen 
visar att befintliga skyddsnivåer inte är 
tillräckliga för hushållskunder.

Or. en

Ändringsförslag 425
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska, bland annat 
via sina respektive tillsynsmyndigheter, se 
till att reglerna ändras om övervakningen 
visar att befintliga skyddsnivåer inte är 
tillräckliga för hushållskunder.

Or. en

Ändringsförslag 426
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska dela bästa 
praxis för elavtal med dynamiska priser.

Or. en

Ändringsförslag 427
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlare som erbjuder elavtal med 
dynamiska priser upprättar en riskprofil 
för slutförbrukaren innan avtal ingås. 
Riskprofilen bör innehålla kundens 
förbrukningsprofil, förmåga att hantera 
risker, bland annat dennes 
betalningsförmåga, möjlighet till 
flexibilitet vid efterfrågetoppar samt att 
denne har förstått riskerna med ett sådant 
avtal. Riskerna i den produkt som 
slutförbrukaren erbjuds ska återspegla 



AM\1135603SV.docx 65/175 PE609.627v02-00

SV

denna riskprofil. Elhandlare ska basera 
sina riskprofilsbedömningar och sina 
elavtal med dynamiska priser på en metod 
som godkänts av medlemsstaten, bland 
annat via den nationella 
tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 428
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlare som erbjuder elavtal med 
dynamiska priser upprättar en riskprofil 
för slutförbrukaren innan avtal ingås. 
Riskerna i den produkt som 
slutförbrukaren erbjuds ska återspegla 
denna riskprofil. Elhandlare ska basera 
sina riskprofilsbedömningar och sina 
elavtal med dynamiska priser på en metod 
som godkänts av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 429
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlare tar i beaktande huruvida 
slutförbrukarna har de anordningar, 
produkter och system som krävs för att de 
ska kunna åtnjuta fördelarna i de elavtal 
med dynamiska priser som de erbjuds. 
Elhandlare ska då de erbjuder sådana 
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system och produkter se till att 
slutförbrukaren när som helst kan stänga 
av den smarta funktionen.

Or. en

Ändringsförslag 430
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns tillräckliga skydd inrättade mot 
prisändringar för slutförbrukarna, så att 
de inte riskerar att få oväntat höga 
fakturor eller tunga finansiella 
förpliktelser.

Or. en

Ändringsförslag 431
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlare tar i beaktande huruvida 
slutförbrukarna har de anordningar, 
produkter och system som krävs för att de 
ska kunna åtnjuta fördelarna i de elavtal 
med dynamiska priser som de erbjuds. 
Elhandlare ska då de erbjuder sådana 
system och produkter se till att 
slutförbrukaren när som helst kan stänga 
av den smarta funktionen.

Or. en
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Ändringsförslag 432
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare har rätt att få ett urval av 
avtal i vilka elpriserna är icke-dynamiska 
och icke-beroende av tidpunkten. 
Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får god information om 
att det finns sådana avtal och om deras 
rätt att välja dem.

Or. en

Ändringsförslag 433
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Medlemsstaterna ska se till att alla 
slutförbrukare har rätt att få ett urval av 
avtal i vilka elpriserna inte är icke-
dynamiska eller icke-beroende av 
tidpunkten. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får god information om
att det finns sådana avtal och om deras 
rätt att välja dem.

Or. en

Ändringsförslag 434
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Senast dagen för 
detta direktivs ikraftträdande får den 
tekniska processen vid byte av elhandlare 
inte ta längre än 24 timmar och den ska 
kunna utföras vilken arbetsdag som helst.

Or. en

Ändringsförslag 435
Pavel Telička

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Den tekniska 
processen vid byte av elhandlare ska 
kunna utföras vilken arbetsdag som helst 
och den ska göras så snart som möjligt, 
utan onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 436
Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Senast januari 2022 
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får den tekniska processen vid byte av 
elhandlare inte ta längre än 24 timmar 
och den ska kunna utföras vilken 
arbetsdag som helst.

Or. en

Ändringsförslag 437
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Denna tidsrymd ska 
kortas ner till 24 timmar så snart som 
möjligt, på grundval av en kostnads-
nyttoanalys, men inte senare än år 2022.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Senast den 1 januari 
2020 ska bytet fullbordas inom en 
arbetsdag.

Or. en
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Ändringsförslag 439
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta eltjänsteleverantör
har rätt att göra detta inom tre veckor, 
förutsatt att avtalsvillkoren följs.

Or. en

Motivering

Kunderna måste ha ett skydd gentemot alla aktörer på elmarknaden – inte bara gentemot 
elhandlare utan även sammanslutningar.

Ändringsförslag 440
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta eltjänsteleverantör
har rätt att göra detta inom tre veckor, 
förutsatt att avtalsvillkoren följs.

Or. en

Ändringsförslag 441
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
kund som önskar byta elhandlare har rätt 
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att göra detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

att göra detta inom en vecka, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
kunderna inte debiteras några avgifter i 
samband med byte.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna inte debiteras några 
avgifter i samband med byte.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag framstår det som att rätten att byta elhandlare utan att debiteras 
några avgifter i samband med byte gäller för alla kunder, även grossister.

Ändringsförslag 443
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom ska sådana avgifter stå i 
proportion till de fördelar som kunden ges 
och de får inte överstiga elhandlarens 
direkta ekonomiska förluster till följd av att 
kunden säger upp avtalet, inbegripet 
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som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

kostnaden för eventuella kombinerade 
investeringar eller tjänster som redan 
tillhandahållits kunden som en del av 
avtalet. Bevisbördan för de direkta 
ekonomiska förlusterna ska alltid ligga på 
elhandlaren och granskas av den 
nationella tillsynsmyndigheten.

Om det rör sig om kombinerade 
investeringar i utrustning ska de 
ekonomiska förlusterna fastställas på 
grundval av det lägsta beloppet, som kan 
vara antingen det tidsproportionella 
restvärdet för den subventionerade 
utrustning som är knuten till avtalet då 
detta ingicks eller den kvarstående delen 
av avgiften för tjänsten fram till utgången 
av avtalet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte 
överstiga elhandlarens direkta 
ekonomiska förluster till följd av att 
kunden säger upp avtalet, inbegripet 
kostnaden för eventuella kombinerade 
investeringar eller tjänster som redan 
tillhandahållits kunden som en del av 
avtalet.

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen.

Or. en
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Ändringsförslag 445
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid och fast pris före förfallodagen. 
Sådana avgifter får endast tas ut om 
kunderna får en påvisbar fördel genom 
dessa avtal. Dessutom ska sådana avgifter 
stå i proportion till de fördelar som 
kunden ges och de får inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet. Bevisbördan för de direkta 
ekonomiska förlusterna ska alltid ligga på 
elhandlaren och granskas av den 
nationella tillsynsmyndigheten.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
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avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom ska sådana avgifter stå i 
proportion till de fördelar som kunden ges 
och de får inte överstiga elhandlarens 
direkta ekonomiska förluster till följd av att 
kunden säger upp avtalet, inbegripet 
kostnaden för eventuella kombinerade 
investeringar eller tjänster som redan 
tillhandahållits kunden som en del av 
avtalet. Bevisbördan för de direkta 
ekonomiska förlusterna ska alltid ligga på 
elhandlaren och granskas av den 
nationella tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 447
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte 
överstiga elhandlarens direkta ekonomiska 
förluster till följd av att kunden säger upp 
avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

3. Eltjänsteleverantörer får ta ut 
uppsägningsavgifter för kunder som säger 
upp leveransavtal med fast löptid före 
förfallodagen. Uppsägningsavgiften ska 
tydligt anges i tjänsteavtalet. Sådana 
avgifter får inte överstiga elhandlarens 
direkta ekonomiska förluster till följd av att 
kunden säger upp avtalet, inbegripet 
kostnaden för eventuella kombinerade 
investeringar eller tjänster som redan 
tillhandahållits kunden som en del av 
avtalet.

Or. en

Motivering

Elhandlare erbjuder avtal med en fast löptid, vilket ger dem en viss leveranstrygghet. I 
sådana avtal brukar de erbjuda kunderna nedsatt pris (som en bonus för leveranstryggheten). 
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Om elhandlare inte får ta ut uppsägningsavgifter före avtalets förfallodag förlorar de 
leveranstryggheten, vilket skulle kunna leda till högre elpriser.

Ändringsförslag 448
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal.
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Dessutom får 
sådana avgifter inte överstiga elhandlarens 
direkta ekonomiska förluster till följd av att 
kunden säger upp avtalet, inbegripet 
kostnaden för eventuella kombinerade 
investeringar eller tjänster som redan 
tillhandahållits kunden som en del av 
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 

3. Eltjänsteleverantörer har rätt att ta
ut uppsägningsavgifter för kunder som 
säger upp leveransavtal med fast löptid 
före förfallodagen. Alla sådana avgifter ska 
tydligt anges i leveransavtalet och de får 
endast tas ut om kunderna får en påvisbar 
fördel vid tidpunkten för undertecknandet 
av avtalet. Dessutom får sådana avgifter 
inte överstiga elhandlarens direkta 
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till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

ekonomiska förluster till följd av att 
kunden säger upp avtalet, inbegripet 
kostnaden för eventuella kombinerade 
investeringar eller tjänster som redan 
tillhandahållits kunden som en del av 
avtalet.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ordalydelsen skulle inte säkra samma skyddsnivå för kunder i alla 
medlemsstater. Uppsägningsavgifterna för avtal med fasta löptider ska meddelas i god tid; 
kunder ska vara vederbörligen informerade om de avgifter de kan komma att ställas inför.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
slutförbrukare som säger upp 
leveransavtal med fast löptid före 
förfallodagen. Sådana avgifter får endast 
tas ut om slutförbrukarna får en påvisbar 
fördel genom dessa avtal. Dessutom får 
sådana avgifter inte överstiga elhandlarens 
direkta ekonomiska förluster till följd av att 
slutförbrukaren säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits slutförbrukaren 
som en del av avtalet.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag framstår det som att rätten att byta elhandlare utan att debiteras 
några avgifter i samband med byte gäller för alla kunder, även grossister.
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Ändringsförslag 451
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

3. Medlemsstaterna ska tillåta att 
eltjänsteleverantörer tar ut 
uppsägningsavgifter för kunder som säger 
upp leveransavtal med fast löptid före 
förfallodagen. Sådana avgifter ska tydligt 
anges i tjänsteavtalet. Dessutom får sådana 
avgifter inte överstiga 
eltjänsteleverantörens direkta ekonomiska 
förluster till följd av att kunden säger upp 
avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 452
Angelika Mlinar

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna får 
en påvisbar fördel genom dessa avtal. 
Dessutom får sådana avgifter inte överstiga 
elhandlarens direkta ekonomiska förluster 
till följd av att kunden säger upp avtalet, 
inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 

3. Genom undantag från punkt 2 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för 
kunder som säger upp leveransavtal med 
fast löptid före förfallodagen. Sådana 
avgifter får endast tas ut om kunderna 
tydligt har informerats om dem på 
förhand. Dessutom får sådana avgifter inte 
överstiga elhandlarens direkta ekonomiska 
förluster till följd av att kunden säger upp 
avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella 
kombinerade investeringar eller tjänster 
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som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

som redan tillhandahållits kunden som en 
del av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 453
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om det rör sig om kombinerade 
investeringar i utrustning ska de 
ekonomiska förlusterna fastställas på 
grundval av det lägsta beloppet, som kan 
vara antingen det tidsproportionella 
restvärdet för den subventionerade 
utrustning som är knuten till avtalet då 
detta ingicks eller den kvarstående delen 
av avgiften för tjänsten fram till utgången 
av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 454
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas kunderna 
på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om 
kostnader, arbete eller tidsåtgång.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas 
kunderna, inbegripet de som producerar, 
lagrar, konsumerar och säljer el, enskilt 
såväl som gemensamt, samt de som äger 
elbilar, på ett icke-diskriminerande sätt i 
fråga om kostnader, arbete eller tidsåtgång.

Leverantörer av kombinerade tjänster ska 
erbjuda slutförbrukare möjligheten att 
säga upp eller byta enskilda delar av de 
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kombinerade avtalen.

Or. en

Ändringsförslag 455
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas kunderna 
på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om
kostnader, arbete eller tidsåtgång.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas 
kunderna, inbegripet de som producerar, 
lagrar, konsumerar och säljer el, enskilt 
såväl som gemensamt, samt de som äger 
elbilar, på ett icke-diskriminerande sätt i 
fråga om kostnader, arbete eller tidsåtgång.

Leverantörer av kombinerade tjänster ska 
erbjuda slutförbrukare möjligheten att 
säga upp eller byta enskilda delar av de 
kombinerade avtalen.

Or. en

Ändringsförslag 456
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas kunderna 
på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om 
kostnader, arbete eller tidsåtgång.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas kunderna 
på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om 
kostnader, arbete eller tidsåtgång. 
Leverantörer av kombinerade tjänster ska 
erbjuda slutförbrukare möjligheten att 
säga upp eller byta enskilda delar av de 
kombinerade avtalen.
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Or. en

Ändringsförslag 457
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas 
kunderna på ett icke-diskriminerande sätt i 
fråga om kostnader, arbete eller tidsåtgång.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta eltjänsteleverantör beviljas 
kunderna på ett icke-diskriminerande sätt i 
fråga om kostnader, arbete eller tidsåtgång.

Or. en

Motivering

Kunderna måste ha ett skydd gentemot alla aktörer på elmarknaden – inte bara gentemot 
elhandlare utan även sammanslutningar.

Ändringsförslag 458
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta elhandlare beviljas 
kunderna på ett icke-diskriminerande sätt i 
fråga om kostnader, arbete eller tidsåtgång.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
rätten att byta eltjänsteleverantör beviljas 
kunderna på ett icke-diskriminerande sätt i 
fråga om kostnader, arbete eller tidsåtgång.

Or. en

Ändringsförslag 459
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Hushållskunder ska ha rätt att 
delta i kollektiva byten. Medlemsstaterna 
ska undanröja alla rättsliga eller 
administrativa hinder för kollektiva byten 
och tillhandahålla ett ramverk som säkrar 
bästa tänkbara skydd för kunderna i syfte 
att motverka alla former av missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 460
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
bytesprocessen inte är partisk eller 
diskriminerande, och marknadsparterna 
ska agera samordnare för att se till att 
processen går smidigt.

Or. en

Ändringsförslag 461
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
bytesprocessen inte är partisk eller 
diskriminerande, och marknadsparterna 
ska agera samordnare för att se till att 
processen går smidigt.

Or. en
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Ändringsförslag 462
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Eugen Freund, Edouard Martin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att det 
inte är tillåtet för några aktörer på el-
eller gasmarknaden att använda 
hemförsäljningsmetoder.

Or. en

Motivering

Besök hemma hos kunder dit man inte är inbjuden, ofta i syfte att övertyga dem att där och då 
underteckna avtal, hör inte hemma i ett modernt samhälle och bör inte längre vara tillåtet. 
Sådan hemförsäljning riktar ofta in sig på de mest sårbara, vilket ofta leder till att de 
förbinder sig till tariffer som inte är gynnsamma för dem.

Ändringsförslag 463
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter underlätta 
kampanjer för kollektiva byten genom att 
undanröja rättsliga och byråkratiska 
hinder.

Or. en

Ändringsförslag 464
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter underlätta 
kampanjer för kollektiva byten genom att 
undanröja rättsliga och byråkratiska 
hinder.

Or. en

Ändringsförslag 465
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Ändringsförslag: Det är nödvändigt att 
snarast möjligt undanröja alla 
snedvridningar av marknaden som är en 
följd av otillräcklig tillämpning av 
rekommendationen av den 24 oktober 
2006 om förvaltning av finansiella 
resurser för avveckling av kärntekniska 
anläggningar och för omhändertagande 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall och rådets direktiv 
2011/70/Euratom. Kommersiella 
kärnenergianläggningars deltagande i 
den inre marknaden för energi bör vara 
efterställt internaliseringen av externa 
kostnader som dessa anläggningars 
verksamhet innebär. 

Or. de

Ändringsförslag 466
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José 
Blanco López
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

Medlemsstaterna ska se till att 
elhandlaren är informerad om alla avtal 
mellan dennes kund och en 
sammanslutning. Medlemsstaterna ska se 
till att slutförbrukare som har ett avtal 
med en sammanslutning har samma 
rättigheter som slutförbrukare utan något 
sådant avtal, inbegripet tillgång till 
samma erbjudanden och tariffer.

Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får fullständig 
information från sammanslutningarna 
om möjligheterna och riskerna med de 
avtal som de erbjuds.

Or. en

Ändringsförslag 467
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare inte förbjuds av sin 
elhandlare att sluta avtal med en 
sammanslutning. Om en slutförbrukare 
önskar sluta avtal med en oberoende 
sammanslutning och sälja flexibilitet på 
marknaden genom en sammanslutning 
ska detta arrangemang inte behöva 
godkännas av slutförbrukarens elhandlare. 
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Elhandlare får inte ändra sitt avtal med 
kunden i fall kunden beslutar sig för att 
sluta avtal med en oberoende 
sammanslutning för att tjäna på sin 
flexibilitet. Slutförbrukare som har ingått 
ett avtal med en sammanslutning ska få 
tillgång till samma erbjudanden och 
tariffer från elhandlarna som kunder 
utan dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 468
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare inte förbjuds av sin 
elhandlare att sluta avtal med en 
sammanslutning och att om en 
slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammanslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare. Elhandlare får inte bygga in 
delar i avtalet som gör att deras 
förhandsgodkännande krävs för att 
slutförbrukarens sammanslutning ska få 
tillgång till berörda marknader å kundens 
vägnar. Slutförbrukare som har ingått ett 
avtal med en sammanslutning ska få 
tillgång till samma erbjudanden och 
tariffer från elhandlarna som kunder 
utan dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 469
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare inte förbjuds av sin 
elhandlare att sluta avtal med en 
sammanslutning och att om en 
slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammanslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare. Slutförbrukare som har ingått 
ett avtal med en sammanslutning ska få 
tillgång till samma erbjudanden och 
tariffer från elhandlarna som kunder 
utan dessa tjänster.

Or. en

Motivering

En kund som har ett avtal med en sammanslutning borde inte av denna anledning blockeras 
av sin nya utvalda elhandlare. Kunder bör också behålla samma rättigheter när det gäller 
sammanslutningar som byte av elhandlare. Detta kommer både att göra marknaden mer 
dynamisk och motverka onödiga inlåsningar, i synnerhet då tjänsterna är kombinerade. Avtal 
som gäller efterfrågeflexibilitet passar inte nödvändigtvis alla kunder och riskerna kan vara 
större för vissa grupper.

Ändringsförslag 470
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare. Elhandlaren ska vederbörligen 
informeras i fall kunden ingår ett avtal 
med en sammanslutning och om de 
ändringar i kundens förbrukning och 
produktion som uppstått på grund av en 
sammanslutning.
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Or. en

Motivering

En sammanslutning påverkar genom sitt avtal med kunden obalansen mellan elhandlaren och 
dennes kund, och sammanslutningen måste därför informera elhandlaren om det avtal som 
tecknats med dennes kund.

Ändringsförslag 471
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare. Elhandlaren ska vederbörligen 
informeras i fall kunden ingår ett avtal 
med en sammanslutning och om de 
ändringar i kundens förbrukning och 
produktion som uppstått på grund av en 
sammanslutning.

Or. en

Ändringsförslag 472
Pavel Telička

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare. Elhandlaren ska vederbörligen 
informeras i fall kunden ingår ett avtal 
med en sammanslutning.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare har rätt att sluta avtal med 
en sammanslutning och att om en 
slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
oberoende sammanslutning ska detta 
arrangemang inte behöva godkännas av 
slutförbrukarens elhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 474
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare.

1. Medlemsstaterna ska se till att om 
en slutförbrukare önskar sluta avtal med en 
sammansslutning ska detta arrangemang 
inte behöva godkännas av slutförbrukarens 
elhandlare. Elhandlaren ska informeras 
om dennes kund ingår ett sådant avtal.

Or. en

Motivering

Elhandlare måste vederbörligen informeras om att kunden har ingått ett avtal med en 
sammanslutning, för att kunna göra anpassningar utifrån kundens nya konsumtionsmönster.
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Ändringsförslag 475
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukarna får fullständig 
information från sammanslutningarna 
om möjligheterna och riskerna med de 
elavtal som erbjuds dem, på ett sätt som 
gör att förbrukarna kan jämföra 
erbjudandets lämplighet med andra typer 
av tariffer som finns tillgängliga på 
marknaden. Det bör gå att jämföra den 
information som tillhandahålls mellan 
olika aggregeringsleverantörer. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sammanslutningarna vidtar rimliga 
åtgärder för att säkerställa att 
slutförbrukarna inte undertecknar 
olämpliga avtal.

Or. en

Ändringsförslag 476
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukarna får fullständig 
information från sammanslutningarna 
om möjligheterna och riskerna med de 
elavtal som erbjuds dem, på ett sätt som 
gör att förbrukarna kan jämföra 
erbjudandets lämplighet med andra typer 
av tariffer som finns tillgängliga på 
marknaden. Det bör gå att jämföra den 
information som tillhandahålls mellan 
olika aggregeringsleverantörer.
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Or. en

Ändringsförslag 477
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om inte annat följer av 
unionsreglerna om konsumentskydd, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU och rådets direktiv 
93/13/EEG, ska medlemsstaterna 
säkerställa att avtal mellan slutförbrukare 
och sammanslutningar är i linje med 
villkoren som fastställts i artikel 10 (a–l), 
anpassat till sammanslutningens specifika 
affärsmodell.

Or. en

Ändringsförslag 478
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp ett 
löpande avtal med en sammanslutning är 
berättigad till en sådan uppsägning, 
räknat från när flexibilitetsbedömningen 
på förhand och 
godkännandeförfarandena ingicks
förutsatt att den utlovade flexibiliteten och
avtalsvillkoren, vilka skiljer sig från 
förhållandet leverantör mellan och kund,
följs.

Or. en
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Motivering

Sammanslutningar måste göra en flexibilitetsbedömning på förhand och genomföra 
godkännandeförfaranden. Det måste bli klart att flexibla avtal kan sägas upp endast efter att 
dessa perioder löpt ut.

Ändringsförslag 479
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Denna tidsrymd ska 
kortas ner till 24 timmar så snart som 
möjligt, på grundval av en kostnads-
nyttoanalys, men inte senare än 2022.

Or. en

Ändringsförslag 480
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs. Denna tidsrymd ska 
kortas ner till 24 timmar så snart som 
möjligt, på grundval av en kostnads-
nyttoanalys, men inte senare än 2022.

Or. en



PE609.627v02-00 92/175 AM\1135603SV.docx

SV

Ändringsförslag 481
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning, eller byta 
sammanslutning, har rätt att göra detta 
inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom tre veckor, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
slutförbrukare som önskar säga upp avtalet 
med en sammanslutning har rätt att göra 
detta inom en arbetsdag, förutsatt att 
avtalsvillkoren följs.

Or. en

Ändringsförslag 483
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal 
med fast löptid med en sammanslutning 

utgår
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innan avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 484
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet. 
Bevisbördan för de direkta ekonomiska 
förlusterna ska alltid ligga på 
sammanslutningen och granskas av den 
nationella tillsynsmyndigheten.

Om det rör sig om kombinerade 
investeringar i utrustning ska de 
ekonomiska förlusterna fastställas på 
grundval av det lägsta beloppet, som kan 
vara antingen det tidsproportionella 
restvärdet för den subventionerade 
utrustning som är knuten till avtalet då 
detta ingicks eller den kvarstående delen 
av avgiften för tjänsten fram till utgången 
av avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 485
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

Bevisbördan för de direkta ekonomiska 
förlusterna ska alltid ligga på 
sammanslutningen och granskas av den 
nationella tillsynsmyndigheten.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare inte åläggs att betala några 
avgifter i samband med uppsägningen av 
avtalet eller bytet till en annan 
sammanslutning.

Or. en
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Ändringsförslag 487
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.
Bevisbördan för de direkta ekonomiska 
förlusterna ska alltid ligga på 
sammanslutningen och granskas av den 
nationella tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 488
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar 
eller tjänster som redan tillhandahållits 
slutförbrukaren som en del av avtalet.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare som säger upp ett avtal med 
fast löptid med en sammanslutning innan 
avtalet löpt ut inte åläggs att betala 
uppsägningsavgifter som överstiger den 
direkta ekonomiska förlusten för 
sammanslutningen, inbegripet kostnaden 
för eventuella kombinerade investeringar, 
apparater eller tjänster som redan 
tillhandahållits slutförbrukaren som en del 
av avtalet.
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Or. en

Motivering

Sammanslutningar kan komma att behöva förse förbrukaren med apparater som krävs för att 
tillhandahålla efterfrågeflexibilitetstjänster. Sammanslutningar kan komma att se till att 
kostnaderna täcks som en del av deras tidsbegränsade avtal med förbrukaren. Om 
förbrukaren avslutar avtalet med sammanslutningen i förtid bör sammanslutningen kunna 
kräva tillbaka kostnaderna för de tillhandahållna anordningarna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 3 får 
medlemsstaterna besluta att tillåta att 
sammanslutningar tar ut 
uppsägningsavgifter för kunder som säger 
upp avtal med fast löptid före 
förfallodagen.

Or. en

Ändringsförslag 490
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om 
efterfrågeflexibilitet eller levererad och 
såld el minst en gång per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla 
avräkningsfakturor och information om 
avräkningsfakturor, och uppgifter om 
efterfrågeflexibilitet eller levererad och 
såld el i enlighet med artikel 18 och bilaga 
II. Den här informationen ska ges utan 
att det kostar slutförbrukaren något.
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Or. en

Ändringsförslag 491
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om 
efterfrågeflexibilitet eller levererad och 
såld el minst en gång per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla 
avräkningsfakturor och information om 
avräkningsfakturor, och uppgifter om 
efterfrågeflexibilitet eller levererad och 
såld el i enlighet med artikel 18 och bilaga 
II. Den här informationen ska ges utan 
att det kostar slutförbrukaren något.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el och 
avräkningsdata på begäran inom två 
arbetsdagar och utan extra kostnader 
samt minst en gång per år.

Or. en

Ändringsförslag 493
Jaromír Kohlíček
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el med den 
frekvens som anges i artikel 18.

Or. en

Motivering

Vad beträffar kundens avtalsenliga rättigheter ska det inte göras någon skillnad mellan 
elhandlare och sammanslutningar.

Ändringsförslag 494
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el med den 
frekvens som anges i artikel 18.

Or. en

Motivering

Vad beträffar kundens avtalsenliga rättigheter ska det inte göras någon skillnad mellan 
elhandlare och sammanslutningar.

Ändringsförslag 495
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el med den 
frekvens som anges i artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 496
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
minst en gång i månaden och på begäran i 
elektroniskt format.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång i 
månaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att erhålla alla 
relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet 
eller levererad och såld el minst en gång 
per år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har rätt att på regelbunden 
basis erhålla alla relevanta uppgifter om 
efterfrågeflexibilitet eller levererad och 
såld el.

Or. en

Ändringsförslag 499
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukare som har ett avtal med 
en sammanslutning

(a) har en gemensam kontaktpunkt med 
sammanslutningen när flera tjänster och 
utrustning ingår i avtalet,

(b) kan nå mekanismen för att lösa 
klagomål som anges i artikel 26 för alla 
klagomål som gäller deras kontakter med 
en sammanslutning, och

(c) har en gemensam kontaktpunkt för att 
nå tvistlösningsmekanismen för samtliga 
tjänster, även elförsörjning.

De rättigheter som avses i denna punkt 
bör ges utan att det kostar 
slutförbrukaren något.

Or. en
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Ändringsförslag 500
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukare som har ett avtal med 
en sammanslutning

(a) har en gemensam kontaktpunkt med 
sammanslutningen när flera tjänster och 
utrustning ingår i avtalet,

(b) kan nå mekanismen för att lösa 
klagomål som anges i artikel 26 för alla 
klagomål som gäller deras kontakter med 
en sammanslutning, och

(c) har en gemensam kontaktpunkt för att 
nå tvistlösningsmekanismen för samtliga 
tjänster, även elförsörjning.

De rättigheter som avses i denna punkt 
bör ges utan att det kostar 
slutförbrukaren något.

Or. en

Ändringsförslag 501
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukare som har ett avtal med 
en sammanslutning

(a) har en gemensam kontaktpunkt med 
sammanslutningen när flera tjänster och 
utrustning ingår i avtalet,
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(b) kan nå mekanismen för att lösa 
klagomål som anges i artikel 26 för alla 
klagomål som gäller deras kontakter med 
en sammanslutning, och

(c) har en gemensam kontaktpunkt för att 
nå tvistlösningsmekanismen för samtliga 
tjänster.

De rättigheter som avses i denna punkt 
ska ges utan att det kostar 
slutförbrukaren något.

Or. en

Ändringsförslag 502
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna beviljas de rättigheter som 
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 på ett icke-
diskriminerande sätt i fråga om kostnader,
arbete eller tidsåtgång.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna beviljas de rättigheter som 
avses i punkterna 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 och 4a
på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om 
arbete eller tidsåtgång. De rättigheter som 
avses i denna punkt bör ges utan att det 
kostar slutförbrukaren något.

Or. en

Ändringsförslag 503
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna beviljas de rättigheter som 
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 på ett icke-
diskriminerande sätt i fråga om kostnader, 
arbete eller tidsåtgång.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna beviljas de rättigheter som 
avses i punkterna 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 och 4a
på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om 
kostnader, arbete eller tidsåtgång. De 
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rättigheter som avses i denna artikel ska 
vara kostnadsfria.

Or. en

Ändringsförslag 504
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna beviljas de rättigheter som 
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 på ett icke-
diskriminerande sätt i fråga om kostnader, 
arbete eller tidsåtgång.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna beviljas de rättigheter som 
avses i punkterna 1, 2, 3, 4 och 4a (ny) på 
ett icke-diskriminerande sätt i fråga om 
kostnader, arbete eller tidsåtgång.

Or. en

Ändringsförslag 505
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukarna i avtal med en 
sammanslutning inte förlorar sina 
rättigheter, inklusive rättigheten att byta 
leverantör i enlighet med artikel 12. Detta 
påverkar inte sammanslutningar som får 
information om tariff- eller
leverantörsändringar, och tillhandahåller 
förbrukaren information om riskerna och 
möjligheterna med denna nya tariff då 
den gäller de tjänster de avtalat som 
sammanslutning. Avtal med en 
sammanslutning kan inte avslutas av 
sammanslutningen på grund av tariff-
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eller leverantörsbyte.

Or. en

Ändringsförslag 506
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att sammanslutningar tar hänsyn till om 
slutförbrukarna har de produkter och 
system som krävs för att de ska kunna 
åtnjuta fördelarna med de pakettjänster 
som de erbjuds. Det ska vara möjligt för 
slutförbrukare att när som helst kunna 
stänga av den smarta funktionen för alla 
paketprodukter och -tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 507
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att sammanslutningar tar hänsyn till om 
slutförbrukarna har de produkter och 
system som krävs för att de ska kunna 
åtnjuta fördelarna med de pakettjänster 
som de erbjuds.

Or. en

Ändringsförslag 508
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstater ska, via sina 
nationella tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera om de viktigaste 
aspekterna i utvecklingen av sådana avtal, 
inklusive marknadserbjudanden, inverkan 
på förbrukarnas fakturor. Där det har 
konstaterats att det föreligger risk för 
nackdelar för förbrukaren ska nationella 
tillsynsmyndigheter kravenligt ändra 
skyddet.

Or. en

Ändringsförslag 509
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstater ska, via sina 
nationella tillsynsmyndigheter, övervaka 
och årligen rapportera om de viktigaste 
aspekterna i utvecklingen av sådana avtal, 
inklusive marknadserbjudanden, inverkan 
på förbrukarnas fakturor. Där det har 
konstaterats att det föreligger risk för 
nackdelar för förbrukaren ska nationella 
tillsynsmyndigheter kravenligt ändra 
skyddet.

Or. en

Ändringsförslag 510
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukare i avtal med en 
sammanslutning inte förlorar sina 
rättigheter, inklusive rättigheten att byta 
leverantör i enlighet med artikel 12. Detta 
påverkar inte sammanslutningar som får 
information om tariff- eller 
leverantörsändringar, och tillhandahåller 
förbrukaren information om riskerna och 
möjligheterna med denna nya tariff då 
den gäller de tjänster de avtalat som 
sammanslutning. Avtal med en 
sammanslutning kan inte avslutas av 
sammanslutningen på grund av tariff-
eller leverantörsbyte.

Or. en

Ändringsförslag 511
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att slutförbrukarna i avtal med en 
sammanslutning inte förlorar sina 
rättigheter, inklusive rättigheten att byta 
leverantör i enlighet med artikel 12. Detta 
påverkar inte sammanslutningar som får 
information om tariff- eller 
leverantörsändringar, och tillhandahåller 
förbrukaren information om riskerna och 
möjligheterna med denna nya tariff då 
den gäller de tjänster de avtalat som 
sammanslutning. Avtal med en 
sammanslutning kan inte avslutas av 
sammanslutningen på grund av tariff-
eller leverantörsbyte.

Or. en
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Ändringsförslag 512
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har kostnadsfri tillgång till 
minst ett verktyg som jämför erbjudandena 
från olika elhandlare och som uppfyller 
certifieringskriterierna i bilaga I. 
Jämförelseverktygen kan drivas av vilken 
typ av enhet som helst, inbegripet privata 
företag och offentliga myndigheter eller 
organ. Konsumenterna ska informeras om 
att sådana verktyg finns tillgängliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har kostnadsfri tillgång till 
minst ett verktyg som jämför erbjudandena 
från såväl individuella avtal som 
paketavtal, inbegripet avtal med 
dynamiska priser, erbjudanden från 
elhandlare, eltjänsteleverantörer och 
oberoende sammanslutningar och som 
uppfyller åtminstone
certifieringskriterierna i bilaga I. 
Jämförelseverktygen kan drivas av vilken 
typ av enhet som helst, inbegripet privata 
företag och offentliga myndigheter eller 
organ. Minst ett verktyg per medlemsstat 
ska täcka hela marknaden.
Konsumenterna ska informeras om att 
sådana verktyg finns tillgängliga i, eller 
tillsammans med fakturan.

Or. en

Ändringsförslag 513
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har kostnadsfri tillgång till 
minst ett verktyg som jämför erbjudandena 
från olika elhandlare och som uppfyller 
certifieringskriterierna i bilaga I. 
Jämförelseverktygen kan drivas av vilken 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har kostnadsfri tillgång till 
minst ett verktyg som jämför erbjudandena 
från olika elhandlare och som uppfyller 
åtminstone certifieringskriterierna i bilaga 
I. Jämförelseverktygen kan drivas av 
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typ av enhet som helst, inbegripet privata 
företag och offentliga myndigheter eller 
organ. Konsumenterna ska informeras om 
att sådana verktyg finns tillgängliga.

vilken typ av enhet som helst, inbegripet 
privata företag och offentliga myndigheter 
eller organ och ska täcka hela marknaden 
för eltjänster. Jämförelseverktygen ska 
tillåta jämförelse av paketerbjudanden 
och ska även visa erbjudanden från 
sammanslutningar. Konsumenterna ska 
informeras om att sådana verktyg finns 
tillgängliga och det ska vara enkelt att 
jämföra deras befintliga avtal med 
erbjudanden på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 514
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har kostnadsfri tillgång till 
minst ett verktyg som jämför erbjudandena 
från olika elhandlare och som uppfyller 
certifieringskriterierna i bilaga I. 
Jämförelseverktygen kan drivas av vilken 
typ av enhet som helst, inbegripet privata 
företag och offentliga myndigheter eller 
organ. Konsumenterna ska informeras om 
att sådana verktyg finns tillgängliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har kostnadsfri tillgång till 
minst ett verktyg som jämför erbjudandena 
från olika elhandlare och som uppfyller 
åtminstone certifieringskriterierna i bilaga 
I och ska täcka hela marknaden för 
eltjänster. Jämförelseverktygen ska tillåta 
jämförelse av paketerbjudanden och ska 
även visa erbjudanden från 
sammanslutningar. Konsumenterna ska 
informeras om att sådana verktyg finns 
tillgängliga och ska på ett enkelt sätt 
kunna jämföra sina befintliga avtal med 
andra erbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 515
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att jämförelseverktygen är oberoende, 
inbegripet från alla marknadsintressen, så 
att förbrukarna har tillgång till 
uppdaterad, korrekt information i ett 
användarvänligt format och att 
jämförelseverktygen inbegriper 
information om paketerbjudanden samt 
erbjudanden och tjänster från 
sammanslutningar och program för 
kollektiva leverantörsbyten.

Or. en

Ändringsförslag 516
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa
att jämförelseverktygen är oberoende, 
inbegripet från alla marknadsintressen, så 
att förbrukarna har tillgång till 
uppdaterad, korrekt information i ett 
användarvänligt format och att 
jämförelseverktygen inbegriper 
information om paketerbjudanden samt 
erbjudanden och tjänster från 
sammanslutningar och program för 
kollektiva leverantörsbyten.

Or. en

Ändringsförslag 517
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Jämförelseverktygen bör 
återspegla den bästa tillgängliga 
informationen om framtida elpriser och
ett möjligt prisintervall så att förbrukare 
kan jämföra dynamiska prisavtal.

Or. en

Ändringsförslag 518
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Förbrukare bör kunna filtrera 
resultat på tjänster som ingår i 
paketerbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 519
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Förbrukare bör kunna filtrera 
resultat på tjänster som ingår i 
paketerbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 520
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utse en 
oberoende myndighet som ansvarar för att 
certifiera jämförelseverktyg och säkerställa 
att certifierade jämförelseverktyg fortsätter 
att uppfylla kriterierna i bilaga I.

2. Medlemsstaterna ska utse en 
oberoende myndighet som ansvarar för att 
certifiera jämförelseverktyg och säkerställa 
att certifierade jämförelseverktyg fortsätter 
att uppfylla kriterierna i bilaga I. Den 
oberoende myndigheten ska, tillsammans 
med nationella tillsynsmyndigheter, 
systemansvariga för distributionssystem 
och leverantörer, även undersöka hur 
man bäst kan proaktivt förse förbrukarna 
med jämförelser mellan erbjudanden för 
att alla förbrukare, även de som inte har 
tillgång till eller kunskap om internet, ska 
kunna ta reda på om de kan sänka sina 
energikostnader genom att byta 
leverantör.

Or. en

Motivering

Det räcker dock inte att ha tillgång till ett jämförelseverktyg, sådana webbplatser måste 
främjas aktivt och förbrukare bör proaktivt förses med jämförelser mellan olika anbud. Detta 
gäller särskilt de förbrukare som inte har tillgång till eller kunskap om internet, vilka i många 
fall kan vara de som skulle vinna mest på att byta leverantör. Medel för att proaktivt kontakta 
dessa oengagerade förbrukare kan omfatta utskick av information tillsammans med fakturor, i 
fakturor eller kontoutdrag, eller genom andra kampanjer, där så är möjligt och med 
beaktande av datasekretessen, som baseras på förbrukarens konsumtionshistorik.

Ändringsförslag 521
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Leverantörer, sammanslutningar 
och relevanta mellanhänder ska vara 
skyldiga att tillhandahålla den 
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information som krävs för att dessa 
verktyg ska kunna göra jämförelser för 
slutförbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 522
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Leverantörer, sammanslutningar 
och relevanta mellanhänder ska vara 
skyldiga att tillhandahålla den 
information som krävs för att dessa 
verktyg ska kunna göra jämförelser för 
slutförbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 523
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 
erbjuder.

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 
erbjuder, kvaliteten på tjänsten, 
förfarandena för handläggning av 
klagomål, nivån av 
konsumenttillfredsställelse och 
information vid klagomål. ”Gröna 
tariffer” bör visas tydligt och vara 
sökbara enligt den nivå av additionalitet 
som de erbjuder. Exceptionella villkor i ett 
erbjudande, inklusive rabatter eller 
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planerade prishöjningar under 
avtalstiden, bör identifieras och tydligt 
framhävas i jämförelseverktyget.

Or. en

Ändringsförslag 524
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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 
erbjuder.

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 
erbjuder.

Elhandlare, eltjänsteleverantörer, 
sammanslutningar och relevanta 
mellanhänder ska på anmodan 
tillhandahålla nödvändig information för 
jämförelseverktyg, inklusive information 
om olika intervall för och användning av 
tariffer, avgifter och annan relevant 
information.

Or. en

Ändringsförslag 525
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 
erbjuder. ”Gröna tariffer” bör visas tydligt 
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erbjuder. och vara sökbara enligt den nivå av 
additionalitet som de erbjuder. 
Exceptionella villkor i ett erbjudande, 
inklusive rabatter eller planerade 
prishöjningar under avtalstiden, bör 
identifieras och tydligt framhävas i 
jämförelseverktyget.

Or. en

Ändringsförslag 526
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av tjänster som elhandlarna 
erbjuder.

3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
jämförelseverktyg som avses i punkt 1 
inkluderar jämförelsefaktorer som gäller 
den typ av energi som tillhandahålls och 
de tjänster som elhandlarna erbjuder enligt 
bilaga I. 

Or. en

Ändringsförslag 527
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska vara möjligt att ansöka om 
certifiering enligt denna artikel, på frivillig 
och icke-diskriminerande grund, för alla 
verktyg som jämför erbjudanden från olika 
elhandlare.

4. Det ska vara möjligt att ansöka om 
certifiering enligt denna artikel, på frivillig 
och icke-diskriminerande grund, för alla 
verktyg som jämför erbjudanden från olika 
elhandlare och sammanslutningar.

Or. en
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Ändringsförslag 528
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska vara möjligt att ansöka om 
certifiering enligt denna artikel, på frivillig
och icke-diskriminerande grund, för alla 
verktyg som jämför erbjudanden från olika 
elhandlare.

4. Det ska vara möjligt att ansöka om 
certifiering enligt denna artikel, på icke-
diskriminerande grund, för alla verktyg 
som jämför erbjudanden från olika 
elhandlare och sammanslutningar.

Or. en

Ändringsförslag 529
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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska vara möjligt att ansöka om 
certifiering enligt denna artikel, på frivillig 
och icke-diskriminerande grund, för alla 
verktyg som jämför erbjudanden från 
olika elhandlare.

4. Alla verktyg som jämför 
erbjudanden som är tillgängliga på 
energimarknaden ska ansöka om 
certifiering enligt denna artikel på icke-
diskriminerande grund.

Or. en

Ändringsförslag 530
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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slutförbrukare: slutförbrukarna, på villkor som fastställs 
av varje medlemsstat:

Or. en

Ändringsförslag 531
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar,
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

(a) producera, lagra och förbruka el 
utan att använda det offentliga nätet och 
sälja egenproducerad el på alla 
organiserade marknader, inklusive men 
inte begränsat till grossistmarknader för 
energi, marknader för stödtjänster, 
kapacitetsmekanismer och 
slutkundsmarknader, antingen individuellt 
eller kollektivt genom sammanslutningar 
eller elköpsavtal, eller delta i 
efterfrågeflexibilitet eller system för 
energieffektivitet utan diskriminerande 
eller oproportionerliga betungande 
förfaranden, skyldigheter eller avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 532
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, inbegripet 
marknader som bygger på distribuerad 
databasteknik, antingen individuellt eller 
genom sammanslutningar, utan 
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kostnadsbaserade, diskriminerande oproportionellt 
betungande förfaranden, avgifter som inte 
är kostnadsbaserade pålagor, avgifter, 
skatter och finansiella bördor som 
missgynnar dem vid en jämförelse med de 
som producerar energi som enbart matas 
in i nätet.

Or. en

Motivering

När konsumenterna aktivt deltar i marknaden kommer de att involveras i ekonomisk 
verksamhet. Eldirektivet måste göra det klart att aktiva kunder har rätt att likabehandlas med 
andra marknadsaktörer. Ett sådant klarläggande behövs för att inte aktiva kunder ska 
särbehandlas i frågor som gäller förfaranden eller kostnadsbaserade avgifter.

Ändringsförslag 533
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka, sälja egenproducerad el på alla 
organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
liksom också att delta i systemets 
stödtjänster och i mekanismerna för 
efterfrågeflexibilitet, utan diskriminerande 
eller oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

Or. en

Motivering

När konsumenterna aktivt deltar i marknaden kommer de att involveras i ekonomisk 
verksamhet. Eldirektivet måste göra det klart att aktiva kunder har rätt att likabehandlas med 
andra marknadsaktörer. Ett sådant klarläggande behövs för att inte aktiva kunder ska 
särbehandlas i frågor som gäller förfaranden eller kostnadsbaserade avgifter.
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Ändringsförslag 534
Eva Kaili

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom 
sammanslutningar, utan oproportionellt 
betungande förfaranden eller avgifter som 
inte är kostnadsbaserade,

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader,
grossistmarknader för energi, marknader 
för stödtjänster, kapacitetsmekanismer 
och slutkundsmarknader, antingen 
individuellt och genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter,

Or. en

Motivering

Förfaranden och avgifter ska inte vara oproportionerligt betungande för aktiva förbrukare. 
Avgifter för egenförbrukad eller egenproducerad el utgör ett verkligt hinder för utvecklingen 
av denna företagsmodell, eftersom de ökar oförutsägbarheten i investeringssammanhang, 
liksom också incitamenten till egenproduktion och egenförbrukning av systemstödjande 
(”smarta”) slag, särskilt för europeiska hushåll och småföretag.

Ändringsförslag 535
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan diskriminerande eller oproportionellt 
betungande förfaranden eller avgifter som 
inte är kostnadsbaserade,

Or. en
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Motivering

När konsumenterna aktivt deltar i marknaden kommer de att involveras i ekonomisk 
verksamhet. Eldirektivet måste göra det klart att aktiva kunder har rätt att likabehandlas med 
andra marknadsaktörer. Ett sådant klarläggande behövs för att inte aktiva kunder ska 
särbehandlas i frågor som gäller förfaranden eller kostnadsbaserade avgifter.

Ändringsförslag 536
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
energimarknaden, antingen individuellt 
eller genom sammanslutningar, utan 
oproportionellt betungande förfaranden 
eller avgifter som inte är kostnadsbaserade,

Or. en

Ändringsförslag 537
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
energimarknaden, antingen individuellt 
eller genom sammanslutningar, utan 
oproportionellt betungande förfaranden 
eller avgifter som inte är kostnadsbaserade,

Or. en
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Ändringsförslag 538
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, 
Miroslav Poche, Dan Nica

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller avgifter som inte är 
kostnadsbaserade,

(a) har rätt att producera, lagra, 
förbruka och sälja egenproducerad el på 
alla organiserade marknader, antingen 
individuellt eller genom sammanslutningar, 
utan oproportionellt betungande 
förfaranden eller oproportionerliga 
avgifter,

Or. en

Ändringsförslag 539
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) som är sårbara eller lever i 
energifattigdom, inbegripet de som är 
hyresgäster, har möjlighet, inbegripet 
genom åtgärder för att underlätta tillgång 
till information och finansiering, att 
engagera sig i och dra nytta av de 
aktiviteter som avses i punkt (a), 
inbegripet genom sänkta 
leverantörstariffer. Medlemsstater ska 
vartannat år rapportera om dessa 
åtgärder till kommissionen inom ramen 
för lägesrapporterna om de integrerade 
nationella energi- och klimatplanerna i 
enlighet med artikel 21 i [förordningen 
om styrningen av energiunionen enligt 
förslag i COM(2016)0759].

Or. en
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Ändringsförslag 540
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) När konsumenterna aktivt deltar i 
marknaden kommer de att involveras i 
ekonomisk verksamhet. Detta direktiv 
måste göra det klart att aktiva kunder har 
rätt att likabehandlas med andra 
marknadsaktörer. Ett sådant 
klarläggande behövs för att förhindra att 
kunder särbehandlas i frågor som gäller 
förfaranden eller kostnadsbaserade 
avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 541
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den 
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 
artikel 59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätverksavgifter, som undviker dubbel 
kompensation till nätet och som helt 
återspeglar fördelarna för nätverket som 
härrör från integreringen av 
slutförbrukarnas aktiviteter. 
Beräkningsmetoden för nätavgifter ska 
baseras på en kostnads-nyttoanalys 
utvecklad av den nationella 
tillsynsmyndigheten i enlighet med punkt 
8 i artikel 59. Medlemsstater ska 
föreskriva undantag eller avvikelser från 
tillämpningen av metoden när dessa 
skulle leda till orimligt höga avgifter som 
kan hindra eller begränsa utvecklingen av 
slutförbrukarnas aktiviteter.
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Or. en

Motivering

Integrering av aktiva energiförbrukare i nätet ger en rad fördelar, även socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt. Det är viktigt att nätverksavgifter fastställs med en hjälp av en objektiv och 
transparent metod, med full hänsyn till såväl de direkta vinsterna för nätet som de indirekta 
samhälleliga vinster som uppnås när aktiva förbrukare integreras i nätverket.

Ändringsförslag 542
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade,
transparenta och icke-diskriminerande
nätavgifter som redovisas separat för den 
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med
artikel 59.8.

(b) omfattas av transparenta 
nätavgifter, som återspeglar de fördelar 
för nätverket som härrör från de 
aktiviteter som listas under punkt (a) ovan 
och stöder deras främjande och 
utveckling. Beräkningsmetoden för 
nätavgifterna ska baseras på en 
transparent kostnads-nyttoanalys 
utvecklad av den nationella 
tillsynsmyndigheten, enligt punkt 8 i
artikel 59.

Or. en

Motivering

Den befintliga lydelsen återspeglar endast värdet av el som matas in i näten (t.ex. värdet på 
överskottsel på grossistmarknaden). En sådan inskränkning kommer att begränsa 
systemoperatörernas möjlighet att erkänna och identifiera de olika förmåner och tjänster som 
energiresurser som distribueras annorlunda kan tillhandahålla nätet. För att uppnå balans 
mellan förbrukare som kan respektive inte kan delta krävs en gedigen utvärdering av 
fördelarna och kostnaderna för egenförbrukning, särskilt i kombination med flexibilitet.

Ändringsförslag 543
Massimiliano Salini
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 
artikel 59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter, samtidigt som det säkerställs 
att el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet inte avräknas mot 
varandra, i enlighet med artikel 59.

Dessutom bör alla förbrukare betala för 
skatter och avgifter på jämlika villkor 
utan att hänsyn tas till om de är aktiva 
eller ej.

Or. en

Ändringsförslag 544
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den 
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 
artikel 59.8.

(b) omfattas av transparenta och icke-
diskriminerande system- och nätavgifter,
som återspeglar såväl kostnaden som 
fördelarna för nätverket med att 
förbrukarna är aktiva på marknaden. 
Beräkningen av nätavgifter ska göras i 
enlighet med en transparent metod, 
baserad på en kostnads-nyttoanalys 
utvecklad av den nationella 
tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 
59.8.

Or. en

Ändringsförslag 545
Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Pavel 
Telička



PE609.627v02-00 124/175 AM\1135603SV.docx

SV

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den el 
som matas in i nätet respektive den el som 
förbrukas från nätet, i enlighet med artikel 
59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter, som återspeglar såväl 
kostnaderna som fördelarna för nätverket 
med förbrukardelaktighet och en rättvis 
fördelning av kostnaderna mellan aktiva 
och inaktiva förbrukare, som redovisas 
separat för den el som matas in i nätet 
respektive den el som förbrukas från nätet, 
i enlighet med artikel 59.8.

Or. en

Ändringsförslag 546
Eva Kaili

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den el 
som matas in i nätet respektive den el som 
förbrukas från nätet, i enlighet med artikel
59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den el 
som matas in i nätet respektive den el som 
förbrukas från nätet, i enlighet med artikel 
59.8,

(c) inte omfattas av avgifter som hänför 
sig till den el de själva har förbrukat eller 
lagrat.

Or. en

Ändringsförslag 547
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den 
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 
artikel 59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter, som återspeglar både 
kostnaderna och nyttan för nätet och 
bygger på en transparent kostnads-
nyttoanalys som tagits fram av de 
nationella tillsynsmyndigheterna, i 
enlighet med artikel 59.8

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade,
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den el 
som matas in i nätet respektive den el som 
förbrukas från nätet, i enlighet med artikel 
59.8.

(b) omfattas av transparenta och icke-
diskriminerande nätavgifter som inte ska
vara oproportionerliga och som redovisas 
separat för den el som matas in i nätet 
respektive den el som förbrukas från nätet, 
i enlighet med artikel 59.8.

Or. en

Ändringsförslag 549
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter, el som matas in i och el som 
förbrukas från nätet ska inte avräknas mot 
varandra.
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artikel 59.8.

Or. en

Ändringsförslag 550
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 
artikel 59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter. El som matas in i och el som 
förbrukas från nätet ska inte avräknas mot 
varandra.

Or. en

Motivering

Förtydligande – net metering är förbjuden.

Ändringsförslag 551
Miroslav Poche, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter som redovisas separat för den
el som matas in i nätet respektive den el 
som förbrukas från nätet, i enlighet med 
artikel 59.8.

(b) omfattas av kostnadsbaserade, 
transparenta och icke-diskriminerande 
nätavgifter, el som matas in i och el som 
tas ut från nätet ska inte avräknas mot 
varandra.

Or. en
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Motivering

Det finns ett behov av att tydligt avskaffa sådana system för mätning som inte garanterar en 
rättvis fördelning av kostnader mellan marknadsaktörer. Den ursprungliga formuleringen 
skulle antyda att ett sådant system endast skulle gälla nätavgifter.

Ändringsförslag 552
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) c) olika slags systemtjänster där el 
hämtas från nätet och lagras för att 
underhålla systemstabiliteten och pålitlig 
energiförsörjning ska behandlas på ett 
likvärdigt sätt som förnybara 
självförsörjningsmodeller som inte 
förbrukar el från nätet och ska i princip 
vara avgifts- och skattebefriade oavsett 
slutanvändning av elen. Dessa modeller 
inbegriper konstellationer där 
energilagring hanteras på ett 
systemvänligt sätt genom att 
överskottsenergi från nätet lagras till 
förmån för

– (i) nätbalanserande tjänster, 
frekvenshållningsreserver (FCR), 
frekvensåterställningsreserver (FRR) och 
andra stödtjänster,

– (ii) långsiktig energilagring med syfte 
att hantera den ökande andelen instabil 
förnybar energi som tar sig in på 
marknaden och relaterade risker mot en 
ständig, kontinuerlig och stabil 
energitillförsel,

– (iii) flexibilitetstjänster som säkerställer 
ständig lokal synkronisering av tillgång 
och efterfrågan, och därigenom undviker 
flaskhalsar i nätet och mer kostsamma 
nätutvidgningsåtgärder,

– (iv) sektorsintegrering, förbrukning av 
överskottsel baserad på förnybar energi 
för slutanvändning inom värme- och 
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kylsektorn eller mobilitetssektorn (t.ex. 
genom produktion och användning av 
grönt väte i befintliga naturgasverk med 
kraft till gas-teknik).

Or. en

Ändringsförslag 553
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) inte är föremål för någon kostnad, 
avgift eller skatt som hänför sig till den el 
de förbrukat själva utan att använda det 
offentliga nätet.

Or. en

Ändringsförslag 554
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) bibehåller sina rättigheter som 
slutförbrukare i enlighet med detta 
direktiv, inbegripet rätten att byta 
elhandlare i enlighet med artikel 10 eller 
en sammanslutning i enlighet med artikel 
13 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 555
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. inte behöver betala några avgifter 
för egenproducerad och egenförbrukad el, 
åtminstone till dess att det bevisligen 
framgått av en kostnads-nyttoanalys av 
egenproduktionen och 
egenförbrukningen att de 
makroekonomiska kostnaderna för 
egenförbrukad och/eller egenproducerad 
el är större än nyttan med den. I denna 
kostnads-nyttoanalys ska det tas med 
externa kostnader, samt behoven av att 
uppgradera näten, liksom också utbetalat 
stöd, mervärdesskatt, nätavgifter samt 
andra skatter och pålagor.

Or. en

Motivering

Förfaranden och avgifter får inte bli en börda för aktiva konsumenter. Avgifter för 
egenförbrukad eller egenproducerad el hindrar utvecklingen av denna företagsmodell, 
eftersom de minskar förutsägbarheten i investeringssammanhang, liksom också incitamenten 
till egenproduktion och egenförbrukning av systemstödjande slag, särskilt för europeiska 
hushåll eller småföretag. Alla beslut att tillåta avgifter på egenproduktion eller 
egenförbrukning bör vara ett resultat av en grundlig, transparent och rättvis kostnads-
nyttoanalys, där alla relevanta intressenter får medverka.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ska ha enkel och tydlig åtkomst till 
information, inbegripet genom sin 
gemensamma kontaktpunkt i artikel 25, 
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om deras rättigheter att ansöka om 
deltagande på marknaden som aktiva 
förbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 557
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ska ha tillgång till information om 
sina rättigheter som aktiva förbrukare, 
särskilt inbegripet om hur de kan utnyttja 
sina rättigheter, genom sin gemensamma 
kontaktpunkt i artikel 25.

Or. en

Ändringsförslag 558
Eva Kaili

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

Medlemsstaterna ska säkerställa att aktiva 
konsumenter som äger en 
lagringsanläggning

(a) har rätt till nätanslutning inom en 
rimlig tid efter att ha begärt det,

(b) inte beläggs med ytterligare skatter 
eller avgifter för den el som lagrats i 
anläggningen,
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(c) varken jämställs med kraftproducenter 
eller beläggs med hithörande 
tillståndskrav och avgifter,

(d) får erbjuda flera olika tjänster 
samtidigt, om det är tekniskt möjligt.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll, under förutsättning att den 
ekonomiska risken med att driva 
anläggningen förblir hos den aktiva 
kunden.

Or. en

Ändringsförslag 560
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
ägas eller förvaltas av en tredje part som 
agerar för en kunds eller kundgrupps 
räkning när det gäller installation och drift, 
inbegripet mätning och underhåll.

Or. en
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Ändringsförslag 561
Eva Kaili

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas eller ägas av tredje parter när det 
gäller installation och drift, inbegripet 
mätning och underhåll, eller förhyrning.

Or. en

Ändringsförslag 562
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas eller ägas av en tredje part som 
tar emot instruktioner från den aktiva 
kunden när det gäller installation och drift, 
inbegripet mätning och underhåll eller 
uthyrning.

Or. en

Ändringsförslag 563
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation, drift och underhåll.

Or. en

Ändringsförslag 564
Angelika Mlinar

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning 
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet underhåll.

Or. en

Ändringsförslag 565
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation och drift, inbegripet mätning
och underhåll.

2. Den energianläggning som krävs 
för den aktiva kundens verksamhet kan 
förvaltas av en tredje part när det gäller 
installation, drift och underhåll.

Or. en
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Ändringsförslag 566
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att aktiva kunder som äger en 
lagringsanläggning

(a) har rätt till åtkomst till nätet inom en 
rimlig tid efter deras begäran om 
anslutning,

(b) inte beläggs med ytterligare skatter 
eller avgifter för den el som lagrats i 
anläggningen,

(c) varken jämställs med kraftproducenter 
eller beläggs med hithörande 
tillståndskrav och avgifter, och

(d) får erbjuda flera olika tjänster 
samtidigt, om det är tekniskt möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 567
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Medlemsstaterna ska säkerställa att aktiva 
kunder som äger en lagringsanläggning

(a) har rätt till nätanslutning inom en 
rimlig tid efter att ha begärt det,

(b) inte beläggs med ytterligare skatter 
eller avgifter för den el som lagrats i 
anläggningen,

(c) varken jämställs med kraftproducenter 
eller beläggs med hithörande 
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tillståndskrav och avgifter, och

(d) får erbjuda flera olika tjänster 
samtidigt, om det är tekniskt möjligt.

Or. en

Motivering

Lagring är en viktig möjliggörande faktor för utvecklingen i riktning mot ett mera flexibelt, 
utsläppssnålt och decentraliserat elsystem. Allt som hindrar lagringens utveckling måste bort. 
Lagring kan stödja driften av energisystemet eftersom man med dess hjälp kan ta upp och 
frigöra energi när systemet behöver den.

Ändringsförslag 568
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Medlemsstaterna ska se till att de 
elvolymer som aktiva kunder årligen 
matar in inte överstiger [t.ex. 10 MWh] 
när det gäller hushåll och [t.ex. 500 
MWh] när det gäller juridiska personer.

Or. en

Ändringsförslag 569
Massimiliano Salini

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår

Lokala energisamhällen

1. Medlemsstaterna ska se till att 
lokala energisamhällen
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(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

(b) får tillgång till alla organiserade 
marknader, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar eller elhandlare på ett 
icke-diskriminerande sätt,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter.

2. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla ett regelverk som 
säkerställer att

(a) deltagandet i de lokala 
energisamhällena är frivilligt,

(b) delägare och medlemmar i lokala 
energisamhällen inte förlorar sina 
rättigheter som hushållskunder eller 
aktiva kunder,

(c) delägare och medlemmar har rätt 
att lämna ett lokalt energisamhälle; i 
sådana fall ska artikel 12 tillämpas,

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 
lokala energisamhällen så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

(e) bestämmelserna i kapitel IV 
tillämpas på lokala energisamhällen som 
utför uppgifter motsvarande dem för en 
systemansvarig för distributionssystem,

(f) lokala energisamhällen i 
tillämpliga fall får ingå avtal med den 
systemansvarige för det 
distributionssystem som deras nät är 
anslutet till beträffande driften av det 
lokala energisamhällets nät,

(g) i tillämpliga fall, systemanvändare 
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som inte är delägare eller medlemmar i 
det lokala energisamhället och som är 
anslutna till ett distributionsnät som drivs 
av det lokala energisamhället omfattas av 
skäliga och kostnadsbaserade nätavgifter. 
Om sådana systemanvändare och de 
lokala energisamhällena inte kan nå en 
överenskommelse om nätavgifterna får 
båda parterna begära att 
tillsynsmyndigheten fastställer nivån på 
nätavgifterna i ett särskilt beslut,

(h) de lokala energisamhällena i 
förekommande fall omfattas av lämpliga 
nätavgifter vid anslutningspunkterna 
mellan det gemensamma nätet och 
distributionsnätet utanför 
energisamhället. Sådana nätavgifter ska 
redovisas separat för den el som matas in 
i distributionsnätet respektive den el som 
förbrukas från distributionsnätet utanför 
det lokala energisamhället, i enlighet med 
artikel 59.8.

Or. en

Ändringsförslag 570
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – avdelning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lokala energisamhällen Företag i form av energisamhällen

Or. en

Motivering

Ändringen måste stämma överens med ändringsförslaget till artikel 2.

Ändringsförslag 571
Cristian-Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
lokala energisamhällen

1. Medlemsstaterna ska se till att 
lokala energisamhällen har rätt att 
producera, konsumera, lagra och sälja 
förnybar energi, bl.a. genom 
energiköpsavtal, utan oproportionerliga 
förfaranden och avgifter som inte är 
kostnadsbaserade. I detta direktiv avses 
med ett lokalt energisamhälle ett litet eller 
medelstort företag eller en organisation 
som drivs utan vinstsyfte, vars delägare 
eller medlemmar samarbetar inom 
produktion, distribution, lagring och 
leverans av energi från förnybara källor, 
och som

Or. en

Ändringsförslag 572
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
lokala energisamhällen

1. Medlemsstaterna får genom 
nationella bestämmelser besluta om lokala 
energisamhällen

Or. en

Ändringsförslag 573
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra utgår
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gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör flyttas till ett annat stycke för att förtydliga att det viktigaste syftet 
med artikel 16.1 inte är att lokala energisamhällen ska inrättas eller delta i driften av 
distributionssystem.

Ändringsförslag 574
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör flyttas till slutet av avsnittet, i ett annat stycke, för att förtydliga att 
det viktigaste syftet med artikel 16.1 inte är att lokala energisamhällen ska inrättas eller delta 
i driften av distributionssystem.

Ändringsförslag 575
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 576
Morten Helveg Petersen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

(a) får äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och självständigt förvalta 
dem, under förutsättning att 
medlemsstatens koncessionssystem 
respekteras,

Or. en

Ändringsförslag 577
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

(a) får ha delägare eller medlemmar 
som är fysiska personer, lokala 
myndigheter inklusive kommuner eller 
små och medelstora företag som är 
verksamma på området förnybar energi,

Or. en

Ändringsförslag 578
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har rätt att äga, inrätta eller hyra (a) har rätt att producera, konsumera, 
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gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

lagra och sälja energi med hjälp av sina 
egna nät, på villkor som fastställs av varje 
medlemsstat,

Or. en

Ändringsförslag 579
Morten Helveg Petersen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) betalar en skälig ersättning 
(värdering av tillgångar på grundval av 
det diskonterade kassaflödet) då de hyr 
eller köper befintliga gemensamma 
nättillgångar, 

Or. en

Ändringsförslag 580
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) får tillgång till alla organiserade 
marknader, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar eller elhandlare på ett 
icke-diskriminerande sätt,

(b) får full tillgång till alla 
organiserade marknader, även den som 
baseras på teknik för distribuerade 
liggare, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar, elhandlare eller andra 
tredje parter på ett icke-diskriminerande 
sätt och på lika villkor med andra 
elföretag,

Or. en

Motivering

Det största hindret för gemensamma lokala initiativ när det gäller deltagande runtom i 
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elsektorn är marknadstillträde, framför allt på grund av storlek, ägande- och 
förvaltningsstruktur samt geografiskt fokus. Vi måste därför säkerställa att regler för 
marknadstillträde tillåter olika konfigurationer av småskalig produktion att delta, i synnerhet 
som elhandlare med tillstånd men även på grossist-, balans- och flexibilitetsmarknaderna 
såväl som på andra marknader.

Ändringsförslag 581
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) får tillgång till alla organiserade 
marknader, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar eller elhandlare på ett 
icke-diskriminerande sätt,

(b) har full tillgång till alla 
organiserade marknader, antingen direkt 
eller genom en sammanslutning, en
elhandlare eller någon annan angiven 
tredje part, på ett icke-diskriminerande sätt
och på samma villkor som andra 
elföretag.

Or. en

Ändringsförslag 582
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) får tillgång till alla organiserade 
marknader, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar eller elhandlare på ett 
icke-diskriminerande sätt,

(b) har en struktur där minst 51 % av 
delägarna eller medlemmarna med 
rösträtt i enheten är fysiska personer,

Or. en

Ändringsförslag 583
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) får tillgång till alla organiserade 
marknader, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar eller elhandlare på ett 
icke-diskriminerande sätt,

(b) får tillgång till alla 
energimarknader, antingen direkt eller 
genom sammanslutningar eller elhandlare 
på ett icke-diskriminerande sätt,

Or. en

Ändringsförslag 584
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) får tillgång till alla organiserade 
marknader, antingen direkt eller genom 
sammanslutningar eller elhandlare på ett 
icke-diskriminerande sätt,

(b) får tillgång till alla 
energimarknader, antingen direkt eller 
genom sammanslutningar eller elhandlare 
på ett icke-diskriminerande sätt,

Or. en

Ändringsförslag 585
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) har en struktur där minst 51 % av 
aktierna eller rätterna till vinstandelarna i 
enheten ägs av lokala medlemmar, dvs. 
företrädare för lokala offentliga och 
lokala privata socioekonomiska 
intressegrupper eller privatpersoner som 
har ett direkt intresse i lokalsamhällets 
verksamhet och dess effekter,

Or. en
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Ändringsförslag 586
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) får det rättsliga och administrativa 
stöd som krävs när det gäller sin 
verksamhet som slutförbrukare, 
producenter, elhandlare, systemansvariga 
för distributionssystem och 
sammanslutningar, samt när det gäller all 
annan verksamhet de kan tänkas bedriva,

Or. en

Motivering

Icke-diskriminerande behandling är inte tillräckligt för att se till att aktiva slutförbrukare ska 
kunna växa och vara framgångsrika i EU. Därför måste medlemsstaterna åläggas en 
skyldighet att aktivt stödja kunder med rättsligt och administrativt stöd.

Ändringsförslag 587
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) ska vara balansansvariga parter 
eller delegera ansvaret till en 
balansansvarig part efter eget val,

Or. en

Ändringsförslag 588
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
elhandlare eller sammanslutningar,

Or. en

Motivering

Alla tänkbara företagsformer när det gäller lokala energisamhällen bör omfattas.

Ändringsförslag 589
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem, 
elhandlare eller sammanslutningar,

Or. en

Ändringsförslag 590
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, elhandlare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

Or. en

Ändringsförslag 591
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, elhandlare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

Or. en

Ändringsförslag 592
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, elhandlare, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,
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Or. en

Motivering

På liknande sätt som i fråga om marknadstillträde är diskriminerande eller ojämlik 
behandling ett av de huvudsakliga hindren för att initiativ för småskalig energiproduktion ska 
kunna vara med överallt inom elsektorn. Detta är dock särskilt problematiskt för många 
sådana initiativ som vill få tillstånd att bedriva verksamhet som elhandlare. Eftersom de 
administrativa förfarandena är överdrivet tillkrånglade, svåra och kostsamma är 
möjligheterna för initiativ för småskalig energiproduktion att bli elhandlare mycket olika runt 
om i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 593
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem
eller sammanslutningar,

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter eller 
sammanslutningar,

Or. en

Ändringsförslag 594
Jaromír Kohlíček

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) får en icke-diskriminerande 
behandling när det gäller sin verksamhet 
och sina rättigheter och skyldigheter som 
slutförbrukare, producenter, 
systemansvariga för distributionssystem 
eller sammanslutningar,

(c) ska vara balansansvariga parter 
eller delegera ansvaret till en 
balansansvarig part efter eget val,
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Or. en

Motivering

– Ett lokalt energisamhälle måste vara balansansvarig part (precis som andra 
marknadsaktörer).

Ändringsförslag 595
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem, och att de i tillämpliga fall 
får ingå avtal med den systemansvarige 
för distributionssystem som deras nät är 
anslutet till beträffande driften av det 
gemensamma nätet,

Or. en

Ändringsförslag 596
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) skyddas från direkt eller indirekt 
diskriminering och får stöd då de fullt ut 
och i praktiken utövar sina rättigheter,

Or. en

Motivering

Icke-diskriminerande behandling är inte tillräckligt för att se till att aktiva slutförbrukare ska 
kunna växa och vara framgångsrika i EU. Därför måste medlemsstaterna åläggas en 
skyldighet att aktivt stödja aktiva kunder med rättsligt, administrativt och när så är möjligt 
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ekonomiskt stöd, och att se till att ingen diskriminering förekommer – vare sig direkt eller 
indirekt.

Ändringsförslag 597
Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter.

(d) har en struktur där minst 51 % av 
platserna i styrelsen eller ledningen för 
enheten är förbehållna lokala 
medlemmar, dvs. företrädare för lokala 
offentliga och lokala privata 
socioekonomiska intressegrupper eller 
privatpersoner som har ett direkt intresse i 
lokalsamhällets verksamhet och dess 
effekter,

Or. en

Ändringsförslag 598
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter.

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter, inbegripet 
kostnaden för det elsystem som de 
fortsätter vara anslutna till.

Or. en

Ändringsförslag 599
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter.

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter med beaktande
av eventuella 
avgiftskompensationssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 600
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och
kostnadsbaserade avgifter.

(d) inte omfattas av diskriminerande, 
orättvisa, oproportionella och icke-
transparenta förfaranden eller avgifter 
som inte är kostnadsbaserade,

Or. en

Motivering

För att främja överensstämmelse med andra ändringar i artikel 16.1.

Ändringsförslag 601
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter.

(d) bör bidra på ett kostnadsbaserat 
och rättvist sätt till nätavgifter och 
administrativa kostnader.

Or. en
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Ändringsförslag 602
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och 
kostnadsbaserade avgifter.

(d) omfattas av rättvisa, proportionella 
och transparenta förfaranden och avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 603
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) vars kunder inte kan installera 
anläggningar på sina byggnader bakom 
mätaren kan låta kunderna använda ett 
virtuellt ”net metering”-system genom att 
äga, hyra eller ingå långtidsavtal med 
anläggningar belägna inom en viss radie. 
Kunderna äger eller abonnerar på en 
andel av projektet.

Kunderna kan

(i) betala utvecklaren för sin andel av 
produktionen (t.ex. ett fast månadspris per 
kilowattimme eller en fast hyresbetalning 
som ökar i takt med inflationen). Kunden 
kan också betala utvecklaren i förskott för 
all förväntad produktion från den egna 
andelen av projektet, eller

(ii) betala i förskott genom att köpa en del 
av anläggningen (t.ex. en panel eller en 
räcka paneler i ett solkraftverk). Den el 
som produceras i projektet levereras till 
det lokala allmännyttiga företaget. 
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Företaget krediterar sedan varje kund för 
dennes andel av elproduktionen. Kunden 
betalar sin vanliga faktura till företaget, 
med avdrag för krediten.

Or. en

Motivering

Denna modell med ägande på avstånd har varit väldigt framgångsrik i USA i ett antal stater 
(såsom Massachusetts, Minnesota, Colorado m.m.) genom den så kallade modellen för 
gemensam solenergi (Community Solar-modellen).

Ändringsförslag 604
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
virtuella eller fysiska gemensamma nät 
och att förvalta dem självständigt, och att 
de får ingå avtal med den systemansvarige 
för distributionssystem som deras nät är 
anslutet till beträffande driften av det 
gemensamma nätet.

Or. en

Motivering

Det viktigaste syftet med artikel 16 är inte att lokala energisamhällen ska inrättas eller delta i 
driften av distributionssystem, och denna bestämmelse flyttas därför från led a till det sista 
ledet. Genom artikel 16 ges även gemensamma lokala initiativ möjligheten att inrätta 
mikronät. Ändringen bringar klarhet och förhindrar att EU utnyttjas av lokala 
energisamhällen som kan tänkas försöka ta över nätet. Regler för ägande och drift av nätet 
fastställs på nationell nivå.

Ändringsförslag 605
Cristian-Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) (e) har installerat en förnybar 
kapacitet på högst 5 MW för el, värme och 
kyla och transporter som ett årligt 
genomsnitt under de fem föregående 
åren.

Or. en

Ändringsförslag 606
Morten Helveg Petersen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) agerar på marknaden på lika 
villkor utan att snedvrida konkurrensen 
och ingår ett avtal med en balansansvarig 
part,

Or. en

Ändringsförslag 607
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Dan Nica

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) i lämplig utsträckning bidrar till 
kostnaderna för det elsystem de förblir 
anslutna till.

Or. en
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Ändringsförslag 608
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
ett regelverk som säkerställer att

2. Medlemsstaterna får tillhandahålla 
ett regelverk som tar upp följande delar av 
lokala energisamhällen, dvs. att

Or. en

Ändringsförslag 609
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla ett regelverk som 
säkerställer att

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att

Or. en

Ändringsförslag 610
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla ett regelverk som 
säkerställer att

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att

Or. en
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Motivering

Att kräva att allmänna regelverk antas på de områden där detta direktiv innehåller tillräckligt 
tydliga och klara bestämmelser som föreskriver rättigheter och skyldigheter för de kunder 
som deltar i energisamhällen skulle vara att ålägga medlemsstaterna ytterligare bördor. 
Gynnsamma ramar bör endast inrättas när så är nödvändigt.

Ändringsförslag 611
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla ett regelverk som 
säkerställer att

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att

Or. en

Ändringsförslag 612
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
ett regelverk som säkerställer att

2. Medlemsstaterna kan tillhandahålla 
ett regelverk som säkerställer att

Or. en

Ändringsförslag 613
Morten Helveg Petersen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led -a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) villkoren för att skapa, driva och 
avveckla lokala energinät är tydligt 
fastställda,

Or. en

Ändringsförslag 614
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) slutförbrukare som är hushåll 
eller offentliga slutförbrukare har rätt att 
bli medlemmar i ett företag i form av ett 
energisamhälle och att alla hinder för 
deras deltagande undanröjs. 
Slutförbrukare som är små eller 
medelstora företag eller offentliga 
elföretag får bli medlemmar i ett lokalt 
energisamhälle under förutsättning att 
deras deltagande – när det gäller små och 
medelstora företag – inte är deras 
viktigaste ekonomiska verksamhet.

Or. en

Motivering

Detta språkbruk krävs för att göra klart att deltagandet i energisamhällen är ett uttryck för 
konsumentens rätt att välja själv, liksom det också måste säkerställas att alla konsumenter i 
hela EU kan delta i ett energisamhälle. Det huvudsakliga syftet bör vara att främja 
medborgarnas och lokala och regionala myndigheters deltagande i energisamhällen – inte 
bara skapandet av energisamhällen utifrån stora kommersiella intressen. Det måste inrättas 
vissa begränsningar för hur energisamhällen får vara utformade.

Ändringsförslag 615
Françoise Grossetête
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) villkor och standarder inrättas för 
de lokala energisamhällen som har nät, 
för att bibehålla en effektiv nätplanering. 
Dessa villkor och standarder ska också 
säkerställa att kunder och medlemmar i 
det lokala energisamhället får samma 
kvalitet och standard på nättjänsterna 
som kunder utanför det lokala 
energisamhället har tillgång till,

Or. en

Ändringsförslag 616
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) slutförbrukare som är hushåll 
eller offentliga slutförbrukare på frivillig 
basis får delta som medlemmar i ett lokalt 
energisamhälle. Slutförbrukare som är 
små eller medelstora företag får bli 
medlemmar i ett lokalt energisamhälle 
under förutsättning att deras deltagande 
inte är deras viktigaste ekonomiska 
verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 617
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) slutförbrukare som är sårbara 
eller energifattiga har möjlighet att delta i 
ett lokalt energisamhälle om de så önskar,

Or. en

Ändringsförslag 618
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) slutförbrukare får delta i ett lokalt 
energisamhälle,

Or. en

Motivering

Detta språkbruk krävs för att göra klart att deltagandet i lokala energisamhällen är ett 
uttryck för konsumentens rätt att välja själv, och för att säkerställa att konsumenter i hela EU 
kan delta i ett lokalt energisamhälle.

Ändringsförslag 619
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) slutförbrukare får delta i ett lokalt 
energisamhälle,

Or. en

Motivering

Det måste göras klart att deltagandet i lokala energisamhällen är ett uttryck för 
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konsumentens rätt att välja själv, liksom det också måste säkerställas att konsumenter i hela 
EU kan delta i ett lokalt energisamhälle.

Ändringsförslag 620
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) alla slutförbrukare får delta i ett 
lokalt energisamhälle,

Or. en

Ändringsförslag 621
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) utomstående investerare eller 
privata elföretag endast får bli delägare 
eller medlemmar i ett företag i form av 
energisamhälle om (1) de inte 
kontrollerar eller styr detta företag, (2) 
deras medlemskap eller investeringsandel 
inte förlänar dem mer än en röst, och (3) 
deras medlemskap eller investeringsandel 
inte förlänar dem högre eller särskilt 
gynnsam avkastning jämfört med andra 
medlemmar, i linje med principen om 
ömsesidighet.

Or. en

Motivering

Energisamhällen bör vara oberoende från utomstående intressen, inbegripet 
investeringsfonder och stora elföretag. Det krävs därför riktpunkter för deras deltagande i 
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energisamhällen, för att säkerställa att de inte fungerar som ett medium för andra företag 
genom vilket dessa får konkurrensmässiga fördelar gentemot andra aktörer i liknande 
position.

Ändringsförslag 622
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) slutförbrukare har tillgång till 
information om sina rättigheter när det 
gäller deras deltagande i ett lokalt 
energisamhälle, och i synnerhet om hur 
de kan utöva sina rättigheter och hur de 
får tillgång till mekanismer för alternativ 
tvistlösning – bland annat genom de 
gemensamma kontaktpunkterna i artikel 
25.

Or. en

Ändringsförslag 623
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) delägare och medlemmar i lokala 
energisamhällen inte förlorar sina
rättigheter som hushållskunder eller aktiva 
kunder,

(b) delägare och medlemmar i lokala 
energisamhällen har samma rättigheter 
som hushållskunder eller aktiva kunder,

Or. en

Ändringsförslag 624
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) delägare och medlemmar har rätt att 
lämna ett lokalt energisamhälle; i sådana 
fall ska artikel 12 tillämpas,

(c) systemanvändare, delägare och 
medlemmar har rätt att lämna ett lokalt 
energisamhälle; i sådana fall ska artikel 12 
tillämpas,

Or. en

Ändringsförslag 625
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare 
Moody, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Zigmantas 
Balčytis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) hushåll som är slutförbrukare lätt 
kan tillgå information, bland annat 
genom den gemensamma kontaktpunkten 
i artikel 25, om sina rättigheter att delta i 
ett lokalt energisamhälle, bland annat om 
hur de kan utöva rätten att ansluta sig till, 
delta i och utträda ur ett energisamhälle, 
och om hur de får tillgång till 
mekanismer för alternativ tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 626
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) artikel 8.3 tillämpas på
produktionskapacitet som installerats av 

(d) särskilda 
godkännandeförfaranden och riktlinjer i 
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lokala energisamhällen så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

enlighet med artikel 8.3 tas fram för
produktionskapacitet som installerats av 
lokalsamhällen som satsar på förnybar 
energi, som utgör en undergrupp av
lokala energisamhällen, och i synnerhet 
för sådan kapacitet som kan anses vara 
liten och decentraliserad eller distribuerad.

Or. en

Ändringsförslag 627
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 
lokala energisamhällen så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 
lokalsamhällen som satsar på förnybar 
energi, som utgör en undergrupp av
lokala energisamhällen, så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse gäller framför allt för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, 
vilka utgör en undergrupp av de lokala energisamhällena. Det behövs ökad samstämmighet 
och tydlighet mellan de bägge instrumenten.

Ändringsförslag 628
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 
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lokala energisamhällen så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

lokalsamhällen som satsar på förnybar 
energi, som utgör en undergrupp av
lokala energisamhällen, så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

Or. en

Ändringsförslag 629
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 
lokala energisamhällen så länge som 
kapaciteten kan anses vara liten och 
decentraliserad eller distribuerad,

(d) artikel 8.3 tillämpas på 
produktionskapacitet som installerats av 
lokalsamhällen som satsar på förnybar 
energi, som utgör en undergrupp av 
företag i form av energisamhällen,

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse gäller framför allt för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, 
vilka utgör en särskild undergrupp av företag i form av energisamhällen. Det behövs ökad 
samstämmighet och tydlighet mellan de bägge instrumenten.

Ändringsförslag 630
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) har rätt att äga, inrätta eller hyra 
gemensamma nät och att självständigt 
förvalta dem,

Or. en
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Ändringsförslag 631
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) lokala energisamhällen, särskilt i 
randområden såsom ö-regioner och i 
områden med låg befolkningstäthet, har 
rätt att inrätta, äga och hyra fysiska och 
virtuella gemensamma nät och att driva 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 632
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) bestämmelserna i kapitel IV 
tillämpas på lokala energisamhällen som 
utför uppgifter motsvarande dem för en 
systemansvarig för distributionssystem,

(e) alla hinder undanröjs som hindrar 
företag i form av lokala energisamhällen 
från att bli systemansvariga för 
distributionssystem. I tillämpliga fall ska 
företag i form av energisamhällen och 
lokala myndigheter ha rätt till en 
transparent, icke-diskriminerande och 
rättvis behandling, om beslut har fattats 
om att återkommunalisera 
distributionsnätet. Bestämmelserna i 
kapitel IV tillämpas på företag i form av 
energisamhällen som utför uppgifter 
motsvarande dem för en systemansvarig 
för distributionssystem,

Or. en
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Motivering

Energiinfrastruktur bör behandlas som gemensamma, allmännyttiga tillgångar. Om 
samhällen uttrycker en önskan om att sådan infrastruktur ska återföras till de lokala 
myndigheterna bör de inte ställas inför övermäktiga hinder eller diskriminerande behandling.

Ändringsförslag 633
Morten Helveg Petersen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) bestämmelserna i kapitel IV 
tillämpas på lokala energisamhällen som 
utför uppgifter motsvarande dem för en 
systemansvarig för distributionssystem,

(e) bestämmelserna i kapitel IV, såväl 
som andra regler och föreskrifter som 
tillämpas på systemansvariga för 
distributionssystem, tillämpas på lokala 
energisamhällen som utför uppgifter 
motsvarande dem för en systemansvarig 
för distributionssystem,

Or. en

Ändringsförslag 634
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) bestämmelserna i kapitel IV 
tillämpas på lokala energisamhällen som 
utför uppgifter motsvarande dem för en 
systemansvarig för distributionssystem,

(e) bestämmelserna i kapitel IV 
tillämpas då ett lokalt energisamhälle 
utför uppgifter motsvarande dem för en 
systemansvarig för distributionssystem, 
inbegripet för ett fysiskt gemensamt nät.

Or. en

Ändringsförslag 635
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) lokala energisamhällen i tillämpliga 
fall får ingå avtal med den systemansvarige 
för det distributionssystem som deras nät
är anslutet till beträffande driften av det 
lokala energisamhällets nät,

(f) lokala energisamhällen i tillämpliga 
fall får ingå nödvändiga avtal med den 
systemansvarige för det 
distributionssystem som deras 
distributionsnät är anslutet till beträffande 
driften av det lokala energisamhällets nät,

Or. en

Ändringsförslag 636
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) lokala energisamhällen i tillämpliga 
fall får ingå avtal med den systemansvarige 
för det distributionssystem som deras nät är 
anslutet till beträffande driften av det 
lokala energisamhällets nät,

(f) lokala energisamhällen i tillämpliga 
fall får ingå nödvändiga avtal med den 
systemansvarige för det 
distributionssystem som deras nät är 
anslutet till beträffande driften av det 
lokala energisamhällets nät,

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa rättslig klarhet och överensstämmelse med andra ändringar i artikel 16.1, 
inbegripet införandet av en egen punkt avseende gemensamma nät. Dessutom krävs det 
bestämmelser som ger lokala energisamhällen rätt att delta i, inrätta, äga och hyra fysiska 
eller virtuella gemensamma nät. De flesta medlemsstater förbjuder nämligen idag sådan 
verksamhet, och de etablerade systemansvariga för distributionssystem är inte intresserade 
av att samarbeta med lokala energisamhällen kring inrättandet av sådana nät.

Ändringsförslag 637
Morten Helveg Petersen
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) i tillämpliga fall, systemanvändare 
som inte är delägare eller medlemmar i det 
lokala energisamhället och som är anslutna 
till ett distributionsnät som drivs av det 
lokala energisamhället omfattas av skäliga 
och kostnadsbaserade nätavgifter. Om 
sådana systemanvändare och de lokala 
energisamhällena inte kan nå en 
överenskommelse om nätavgifterna får 
båda parterna begära att 
tillsynsmyndigheten fastställer nivån på 
nätavgifterna i ett särskilt beslut,

(g) i tillämpliga fall, systemanvändare 
som inte är delägare eller medlemmar i det 
lokala energisamhället och som är anslutna 
till ett distributionsnät som drivs av det 
lokala energisamhället, som upprättats och 
drivs i enlighet med [ny punkt], i enlighet 
med led e omfattas av skäliga och 
kostnadsbaserade nätavgifter och andra 
rättigheter som användare av 
distributionssystemet åtnjuter,

Or. en

Ändringsförslag 638
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) i tillämpliga fall, systemanvändare 
som inte är delägare eller medlemmar i 
det lokala energisamhället och som är 
anslutna till ett distributionsnät som drivs 
av det lokala energisamhället omfattas av 
skäliga och kostnadsbaserade nätavgifter. 
Om sådana systemanvändare och de lokala 
energisamhällena inte kan nå en 
överenskommelse om nätavgifterna får 
båda parterna begära att 
tillsynsmyndigheten fastställer nivån på 
nätavgifterna i ett särskilt beslut,

(g) systemanvändare som är anslutna 
till ett distributionsnät som drivs av det 
lokala energisamhället omfattas av icke-
diskriminerande, skäliga och 
kostnadsbaserade nätavgifter. Om sådana 
systemanvändare som inte är delägare 
eller medlemmar i ett lokalt 
energisamhälle som driver ett 
distributionsnät och de lokala 
energisamhällena inte kan nå en 
överenskommelse om nätavgifterna får 
båda parterna begära att 
tillsynsmyndigheten fastställer nivån på 
nätavgifterna i ett särskilt beslut,

Or. en
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Ändringsförslag 639
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) i tillämpliga fall, systemanvändare 
som inte är delägare eller medlemmar i det 
lokala energisamhället och som är 
anslutna till ett distributionsnät som drivs 
av det lokala energisamhället omfattas av 
skäliga och kostnadsbaserade nätavgifter. 
Om sådana systemanvändare och de lokala 
energisamhällena inte kan nå en 
överenskommelse om nätavgifterna får 
båda parterna begära att 
tillsynsmyndigheten fastställer nivån på 
nätavgifterna i ett särskilt beslut,

(g) i tillämpliga fall, systemanvändare 
som inte är delägare eller medlemmar i det 
lokala energisamhället som är ansvariga 
för det gemensamma nät som är anslutet
till distributionsnätet omfattas av skäliga, 
icke-diskriminerande och 
kostnadsbaserade nätavgifter. Om sådana 
systemanvändare och de lokala 
energisamhällena inte kan nå en 
överenskommelse om nätavgifterna får 
båda parterna begära att 
tillsynsmyndigheten fastställer nivån på 
nätavgifterna i ett särskilt beslut,

Or. en

Ändringsförslag 640
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) de lokala energisamhällena i 
förekommande fall omfattas av lämpliga 
nätavgifter vid anslutningspunkterna 
mellan det gemensamma nätet och 
distributionsnätet utanför energisamhället. 
Sådana nätavgifter ska redovisas separat 
för den el som matas in i distributionsnätet
respektive den el som förbrukas från 
distributionsnätet utanför det lokala 
energisamhället, i enlighet med artikel 
59.8.

(h) företag i form av energisamhällen 
i förekommande fall omfattas av lämpliga 
nätavgifter vid anslutningspunkterna 
mellan det gemensamma nätet och 
distributionsnätet utanför energisamhället. 
Sådana nätavgifter ska återspegla både de 
kostnader och den nytta som det 
gemensamma nätet medför för
distributionsnätet på grundval av en 
transparent kostnads-nyttoanalys som 
utarbetats av tillsynsmyndigheten i 
enlighet med artikel 59.8.
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Or. en

Motivering

Energy 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.

Ändringsförslag 641
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) de lokala energisamhällena i 
förekommande fall omfattas av lämpliga 
nätavgifter vid anslutningspunkterna 
mellan det gemensamma nätet och 
distributionsnätet utanför energisamhället. 
Sådana nätavgifter ska redovisas separat 
för den el som matas in i distributionsnätet 
respektive den el som förbrukas från 
distributionsnätet utanför det lokala 
energisamhället, i enlighet med artikel 
59.8.

(h) de lokala energisamhällena i 
förekommande fall omfattas av lämpliga 
nätavgifter vid anslutningspunkterna 
mellan det gemensamma nätet och det 
allmänna distributionsnätet. Sådana 
nätavgifter ska redovisas separat för den el 
som matas in i distributionsnätet respektive 
den el som förbrukas från distributionsnätet 
utanför det gemensamma nätet, i enlighet 
med artikel 59.8.

Or. en

Ändringsförslag 642
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter övervaka 



PE609.627v02-00 170/175 AM\1135603SV.docx

SV

marknadstillträdet för lokala 
energisamhällen, hur de behandlas och 
vilka förfaranden och avgifter som 
tillämpas på dem, de lokala 
energisamhällenas påverkan på 
konkurrensen, konsumentinflytandet och 
konsumentskyddet samt den nytta de 
lokala energisamhällen för med sig, bland 
annat vad gäller deras bidrag till att 
lindra energifattigdomen. De ska årligen 
rapportera till kommissionen och, när så 
är lämpligt, till de nationella 
konkurrensmyndigheterna i enlighet med 
artikel 59.1 n.

Or. en

Motivering

För att de rättsliga ramar som gynnar lokala energisamhällen ska kunna fungera måste de 
kunna verkställas och få institutionellt stöd. Lokala energisamhällen bedriver dock många 
olika verksamheter, och de ställs inför betydande rättsliga hinder och marknadshinder som de 
nationella energitillsynsmyndigheterna inte helt förstår sig på eller erkänner. De nationella 
tillsynsmyndigheterna måste därför granska bestämmelserna om lokala energisamhällen allt 
eftersom de nationella marknaderna utvecklas.

Ändringsförslag 643
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) gemensamma nät behandlas på 
samma villkor som andra resurser när 
systemansvariga för distributionssystem 
fastställer och upphandlar de tjänster och 
marknadsprodukter som anges i artikel 
31.5 och artikel 32.1. 

Or. en
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Ändringsförslag 644
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter

(a) se till att lokala energisamhällen 
åtnjuter obegränsat marknadstillträde, (b) 
regelbundet se över hur lokala 
energisamhällen behandlas och vilka 
förfaranden och avgifter som tillämpas på 
dem, och undanröja omotiverade hinder 
eller begränsningar för deras utveckling, 
(c) utvärdera lokala energisamhällens 
påverkan på energimarknaderna, på 
uppnåendet av miljöpolitiska mål samt på 
den sociala och ekonomiska utvecklingen 
på lokal nivå, bland annat vad gäller 
deras bidrag till energieffektivitet och till 
att lindra energifattigdomen. De ska 
årligen rapportera till kommissionen och, 
om begränsningar av konkurrensen 
konstateras, till de nationella 
konkurrensmyndigheterna i enlighet med 
artikel 59.1 n.

Or. en

Motivering

The 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.

Ändringsförslag 645
Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När så krävs ska medlemsstaterna 
inrätta gynnsamma ramar som 
säkerställer att punkterna 1 och 2 
genomförs.

Or. en

Motivering

Vissa av de lokala energisamhällenas rättigheter och skyldigheter som räknas upp i artikel 16 
kommer att ha rättslig verkan utan att medlemsstaterna vidtar någon extra åtgärd. För att de 
ska genomföras i praktiken kommer det dock att krävas att de nationella regelverken går 
närmare in på några av dessa rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag 646
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När så krävs ska medlemsstaterna 
inrätta gynnsamma ramar som 
säkerställer att punkterna 1 och 2 
genomförs.

Or. en

Motivering

Vissa av de rättigheter och skyldigheter som företag i form av energishällen har och som 
räknas upp i artikel 16 kommer att ha rättslig verkan utan att medlemsstaterna vidtar någon 
extra åtgärd. För att de ska genomföras i praktiken kommer det dock att krävas att de 
nationella regelverken går närmare in på några av dessa rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag 647
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får av tekniska 
och ekonomiska skäl begränsa storleken 
på lokala energisamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 648
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter se till att 
slutförbrukare och företag i form av 
energisamhällen har möjlighet att utöva 
sina rättigheter och att inga 
administrativa, kommersiella eller 
tekniska metoder som kan skada deras 
rättigheter eller försämra deras 
ekonomiska villkor tillämpas; de ska 
också övervaka marknadstillträdet för 
lokala energisamhällen, hur de behandlas 
och vilka förfaranden och avgifter som 
tillämpas på dem, de lokala 
energisamhällens påverkan på 
konkurrensen, konsumentinflytandet och 
konsumentskyddet samt den nytta de 
lokala energisamhällen för med sig, bland 
annat vad gäller deras bidrag till att 
lindra energifattigdomen. De ska årligen 
rapportera till kommissionen och, när så 
är lämpligt, till de nationella 
konkurrensmyndigheterna i enlighet med 
artikel 59.1 n.

Or. en
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Motivering

For 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.

Ändringsförslag 649
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska via sina 
respektive tillsynsmyndigheter övervaka 
marknadstillträdet för lokala 
energisamhällen, hur de behandlas och 
vilka förfaranden och avgifter som 
tillämpas på dem, de lokala 
energisamhällenas påverkan på 
konkurrensen, konsumentinflytandet och 
konsumentskyddet samt den nytta de 
lokala energisamhällen för med sig, bland 
annat vad gäller deras bidrag till att 
lindra energifattigdomen. De ska årligen 
rapportera till kommissionen och, när så 
är lämpligt, till de nationella 
konkurrensmyndigheterna i enlighet med 
artikel 59.1 n.

Or. en

Ändringsförslag 650
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstater som beslutar att 
tillämpa denna artikel a) får reglera 
åtkomsten till det gemensamma nätet för 
kunder och producenter som inte är 
medlemmar i det lokala energisamhället, 
och b) får reglera de tekniska och 
ekonomiska villkoren för leveranser av el 
som kommer utifrån det lokala 
energisamhället och den el som matas in i 
nätet.

Or. en

Ändringsförslag 651
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a

Medlemsstaterna ska se till att lokala 
energisamhällen kan agera på samma 
villkor som andra marknadsaktörer.

Or. en
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