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Ændringsforslag 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår

Europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, 
eller som er adskilt i henhold til 
bestemmelserne i artikel 35 i 
[omarbejdning af direktiv 2009/72/EF 
som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme 
færdigetableringen af det indre marked 
for elektricitet og gøre det velfungerende, 
fremme en optimal forvaltning og en 
koordineret drift af distributions- og 
transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Or. en

Begrundelse

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure



PE610.751v01-00 4/125 AM\1134764DA.docx

DA

Ændringsforslag 1362
Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden. I 
spørgsmål af tværsektoriel betydning 
sikrer EU DSO-enheden til 
eldistributionssystemoperatører 
koordinering på lige fod med 
gasdistributionsoperatører, der 
repræsenteres af et permanent stående 
udvalg, indtil der er oprettet en tilsvarende 
enhed, der repræsenterer gas-DSO'er, og 
de nærmere regler for forbindelsen 
mellem de to enheder er blevet fastsat.

Or. en

Ændringsforslag 1363
Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, 
eller som er adskilt i henhold til 
bestemmelserne i artikel 35 i 
[omarbejdning af direktiv 2009/72/EF 
som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Or. en

Ændringsforslag 1364
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, som 
er adskilt i henhold til bestemmelserne i 
artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], eller som er finansielt adskilte og 
fuldt ud uafhængige af energirelaterede 
enheder i henhold til bestemmelserne i 
artikel [50 c], skal samarbejde på EU-plan 
ved hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
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Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Or. en

Ændringsforslag 1365
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden. 
Beslutningsprocessen skal sikre 
forholdsmæssig geografisk 
repræsentation af DSO'er i EU DSO-
enheden.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre, at DSO'er er forholdsmæssigt geografisk repræsenteret i EU DSO 
for at sikre, at den tager hensyn til de respektive regioners særlige forhold ved udarbejdelse 
af respektive dokumenter eller lovgivning.

Ændringsforslag 1366
Miroslav Poche
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Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden. 
Beslutningsprocessen skal sikre 
forholdsmæssig geografisk 
repræsentation af DSO'er i EU DSO-
enheden.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre, at DSO'er er forholdsmæssigt geografisk repræsenteret i EU DSO 
for at sikre, at den tager hensyn til de respektive regioners særlige forhold ved udarbejdelse 
af respektive dokumenter eller lovgivning.

Ændringsforslag 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, 
eller som er adskilt i henhold til 
bestemmelserne i artikel 35 i 
[omarbejdning af direktiv 2009/72/EF 

Distributionssystemoperatører, herunder 
de minimis-distributionssystemoperatører, 
skal samarbejde på EU-plan ved hjælp af 
en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
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som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal
registreres som medlemmer af enheden.

enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, har ret til at 
blive registreret som medlemmer af 
enheden.

Or. de

Begrundelse

Små distributionssystemoperatører må ikke udelukkes fra den europæiske enhed for 
distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, 
eller som er adskilt i henhold til 
bestemmelserne i artikel 35 i 
[omarbejdning af direktiv 2009/72/EF 
som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer.
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer, og 
udveksle bedste praksis i forhold til de 
forskellige udfordringer som 
distributionssystemoperatørerne står over 
for i EU, herunder digitalisering af 
distributionsnet, ibrugtagning af 
intelligente net og intelligente målere.

Or. en
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Ændringsforslag 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, 
eller som er adskilt i henhold til 
bestemmelserne i artikel 35 i 
[omarbejdning af direktiv 2009/72/EF 
som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden. 
Registrerede medlemmer kan deltage 
direkte i EU DSO-enheden eller være 
repræsenteret af den nationale eller 
europæiske sammenslutning efter eget 
valg.

Or. en

Ændringsforslag 1370
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, 
eller som er adskilt i henhold til 
bestemmelserne i artikel 35 i 
[omarbejdning af direktiv 2009/72/EF 
som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-

Alle distributionssystemoperatører skal 
samarbejde på EU-plan ved hjælp af en 
europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet, for at 
støtte udviklingen af et bæredygtigt, 
decentraliseret og mere integreret 
energisystem og gøre det velfungerende, 
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enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af enheden.

fremme en optimal forvaltning og en 
koordineret drift af distributions- og 
transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører og 
sammenslutninger, som repræsenterer 
dem på EU-plan, der ønsker at deltage i 
EU DSO-enheden, skal registreres som 
medlemmer af enheden.

Or. en

Ændringsforslag 1371
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal
registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører, som ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab, eller 
som er adskilt i henhold til bestemmelserne 
i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 
2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 
864/2], skal samarbejde på EU-plan ved 
hjælp af en europæisk enhed for 
distributionssystemoperatører ("EU DSO-
enhed"), for at fremme færdigetableringen 
af det indre marked for elektricitet og gøre 
det velfungerende, fremme en optimal 
forvaltning og en koordineret drift af 
distributions- og transmissionssystemer. 
Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, er berettiget 
til at blive registreret som medlemmer af 
enheden.

Or. de

Begrundelse

EU DSO-enheden udarbejder regelsæt for det europæiske indre markeds funktion, som 
bortset fra størrelsen eller organisationsstrukturen kan anvendes på alle DSO-enheder, når 
Europa-Kommissionen har sat dem i kraft. Derfor bør alle europæiske DSO-enheder kunne 
deltage i EU DSO-enheden (deltagelse skal forblive frivillig), inkl. de såkaldte de minimis-
DSO-enheder.
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Ændringsforslag 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU DSO-enheden skal ved varetagelsen 
af sine opgaver i henhold til EU-
lovgivningen handle uafhængigt af 
individuelle nationale interesser eller 
transmissionssystemoperatørernes 
nationale interesser og bidrage til en 
effektiv og varig opfyldelse af 
målsætningerne i politikrammen for 
klima- og energipolitikken i perioden 
2020-2030, navnlig ved at bidrage til en 
produktiv integration af elektricitet 
genereret fra vedvarende energikilder og 
styrke energieffektiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 1373
Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DSO'erne i hvert land skal have mulighed 
for at vælge en DSO-landerepræsentant 
med ansvar for at koordinere input, 
udpege eksperter til arbejdsgrupper og 
afstemning.

Or. en

Ændringsforslag 1374
Morten Helveg Petersen
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Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stemmevægtningen mellem DSO-
landerepræsentanter skal være i 
overensstemmelse med Rådets 
afstemningsprocedure som fastlagt i den 
konsoliderede traktat om Den Europæiske 
Union artikel 16, stk. 4, som ændret ved 
Lissabontraktaten ("dobbelt flertal").

Or. en

Ændringsforslag 1375
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 a

Konsultationsforummets opgaver

1. Det er medlemmerne af 
konsultationsforummets opgave at rådgive 
Kommissionen om spørgsmål vedrørende 
driften og forvaltningen af 
distributionsnet.

2. Kommissionen kan høre 
konsultationsforummet om ethvert 
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 
denne forordning og om omarbejdning af 
direktiv 2009/72/EF som foreslået ved 
COM(2016) 864/2 og med hensyn til 
vedtagelse af netregler og retningslinjer, 
som omhandlet i artikel 54. 
Kommissionen og agenturet kan også 
høre konsultationsforummet med hensyn 
til andre foranstaltninger.

3. Konsultationsforummet kan:

a) udvikle bedste praksis på eget initiativ 
eller efter anmodning fra Kommissionen 
eller agenturet om spørgsmål vedrørende 
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udvikling af fleksibelt elforbrug, 
integration af vedvarende energikilder, 
distribueret produktion og andre 
ressourcer i distributionsnetværket

b) underrette Kommissionen eller 
agenturet om problemer med 
gennemførelsen af netregler omhandlet i 
artikel 54 og fremsætte henstillinger og 
forslag til løsning af sådanne problemer 
til Kommissionen eller agenturet

c) udøve enhver anden form for 
virksomhed, der er nødvendig, for at det 
kan udføre sine opgaver. 
Konsultationsforummet underretter 
Kommissionen om sin virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 a

Medlemskab af den europæiske enhed for 
distributionssystemoperatører (EU DSO-

enhed)

Deltagelsen af enkelte 
distributionssystemoperatørers i EU DSO-
enheden er frivillig.

Distributionssystemoperatører, der ønsker 
at deltage i EU DSO-enheden, skal 
registreres som medlemmer af EU DSO-
enheden.

EU DSO-enheden sikrer en retfærdig 
behandling af alle 
distributionssystemoperatører, der er 
medlemmer, uanset deres størrelse.

EU DSO-enheden sikrer at mindre eller 
uafhængige DSO'er er behørigt 



PE610.751v01-00 14/125 AM\1134764DA.docx

DA

repræsenteret, herunder i 
beslutningsprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 1377
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 a

Konsultationsforum

Kommissionen opretter et 
konsultationsforum vedrørende drift og 
forvaltning af distributionsnet. 
Kommissionen sikrer, at 
konsultationsforummet overholder en 
afbalanceret deltagelse af alle berørte 
parter, der beskæftiger sig med drift og 
forvaltning af distributionsnet, såsom 
systemoperatører, forbrugere, 
forsyningsvirksomheder, relevante 
branchesammenslutninger, 
miljøorganisationer og 
forbrugerorganisationer. Forummets 
forretningsorden fastsættes af 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at kræve oprettelsen af en EU DSO-enhed bør Kommissionen nedsætte et 
konsultationsforum vedrørende drift og forvaltning af distributionsnet. 
Konsultationsforummet vil reducerer risikoen for selvregulering af DSO'er betydeligt, da det i 
sin beskaffenhed vil være rent rådgivende. Desuden vil konsultationsforummet omfatte et 
bredere udvalg af interessenter i konsultationsforummet.

Ændringsforslag 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 udgår

Oprettelse af EU DSO-enheden for 
elektricitet

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet 
forelægge Kommissionen og agenturet et 
udkast til vedtægter, en liste over 
registrerede medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren 
for høring af ENTSO for elektricitet og 
andre interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

2. Senest to måneder efter modtagelsen 
forelægger agenturet efter formelt at have 
hørt de organisationer, der repræsenterer 
alle interessenter, navnlig 
distributionssystembrugere, 
Kommissionen en udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

3. Kommissionen afgiver udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet under 
hensyntagen til agenturets udtalelse i 
henhold til stk. 2 senest tre måneder efter 
modtagelsen af agenturets udtalelse.

4. Senest tre måneder efter dagen for 
modtagelsen af Kommissionens favorable 
udtalelse opretter 
distributionssystemoperatørerne EU DSO-
enheden og vedtager og offentliggør dets 
vedtægter og forretningsorden.

5. De dokumenter, der er omhandlet i stk. 
1, skal forelægges Kommissionen og 
agenturet i tilfælde af, at de ændres, eller 
der afgives en begrundet anmodning 
herom. Agenturet og Kommissionen skal 
afgive udtalelse i tråd med den proces, der 
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er omhandlet i stk. 2-4.

6. Omkostningerne ved aktiviteterne i EU 
DSO-enheden skal afholdes af 
distributionssystemoperatører, som er 
registrerede medlemmer, og de skal tages i 
betragtning ved tarifberegningen. De 
regulerende myndigheder godkender kun 
disse omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at oprette en EU DSO-enhed bør opgives for at fjerne risici for 
interessekonflikter. Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 1379
Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Senest den [OP: to måneder efter 
ikrafttrædelsen] sikrer hver medlemsstat, 
at medlemsstaternes 
distributionssystemoperatører får 
mulighed for at vælge en DSO-
landerepræsentant til EU DSO-enheden 
på en retfærdig og gennemsigtig måde. 
Medlemsstaten sikrer, at repræsentanten 
genvælges hvert andet år og efter 
anmodning fra et flertal af 
medlemsstaternes 
distributionssystemoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 1380
Cornelia Ernst

Forslag til forordning



AM\1134764DA.docx 17/125 PE610.751v01-00

DA

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet 
forelægge Kommissionen og agenturet et 
udkast til vedtægter, en liste over 
registrerede medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren 
for høring af ENTSO for elektricitet og 
andre interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1381
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til 
vedtægter, en liste over registrerede 
medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til en 
forvaltningsstruktur, der sikrer, at 
interesserne mellem medlemmerne og 
medlemsstaterne er repræsenteret på en 
rimelig og afbalanceret måde. Det skal 
omfatte et udkast til vedtægter, en liste 
over registrerede medlemmer og et udkast 
til forretningsorden, herunder proceduren 
for høring af ENTSO for elektricitet og 
andre interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

Or. en
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Ændringsforslag 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til 
vedtægter, en liste over registrerede 
medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal de registrerede 
medlemmer enten ved at deltage direkte 
eller repræsenteret af de nationale eller 
europæiske sammenslutninger efter eget 
valg med administrativ støtte fra agenturet 
forelægge Kommissionen og agenturet et 
udkast til vedtægter, en liste over 
registrerede medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO-E og andre interessenter 
samt finansieringsbestemmelser for den 
EU DSO-enhed, der skal oprettes.

Or. en

Ændringsforslag 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til 
vedtægter, en liste over registrerede 
medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til 
vedtægter, en liste over registrerede 
medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter, beslutningsprocedurerne
samt finansieringsbestemmelser for den 
EU DSO-enhed, der skal oprettes.

Or. en
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Ændringsforslag 1384
Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med
administrativ støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til 
vedtægter, en liste over registrerede 
medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal DSO-
landerepræsentanterne med administrativ 
støtte fra agenturet forelægge 
Kommissionen og agenturet et udkast til 
vedtægter, en liste over registrerede 
medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

Or. en

Ændringsforslag 1385
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den [OP: tolv måneder efter 
ikrafttrædelsen] skal 
distributionssystemoperatørerne med 
administrativ støtte fra agenturet 
forelægge Kommissionen og agenturet et 
udkast til vedtægter, en liste over 
registrerede medlemmer og et udkast til 
forretningsorden, herunder proceduren 
for høring af ENTSO for elektricitet og 
andre interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

1. Distributionssystemoperatører skal 
samarbejde på EU-plan for at bidrage til 
opfyldelse af EU's klima- og energimål 
herunder integration af høje niveauer af 
elektricitet produceret af variable 
vedvarende energikilder for at fremme 
gennemførelsen af et velfungerende indre 
marked for elektricitet, og for at fremme 
en optimal forvaltning og en koordineret 
drift af distributions- og 
transmissionssystemer.
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Or. en

Ændringsforslag 1386
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to måneder efter 
modtagelsen forelægger agenturet efter 
formelt at have hørt de organisationer, 
der repræsenterer alle interessenter, 
navnlig distributionssystembrugere, 
Kommissionen en udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to måneder efter 
modtagelsen forelægger agenturet efter 
formelt at have hørt de organisationer, der 
repræsenterer alle interessenter, navnlig 
distributionssystembrugere, Kommissionen 
en udtalelse om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

2. Senest to måneder efter 
modtagelsen forelægger agenturet efter 
formelt at have hørt de organisationer, der 
repræsenterer alle interessenter, navnlig 
distributionssystembrugere, Kommissionen 
en udtalelse om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet, navnlig under 
hensyntagen til reglerne vedrørende EU 
DSO-enhedens uafhængighed fra sine 
medlemmer, forebyggelse af 
interessekonflikter og nødvendigheden af 
at sikre geografisk afbalanceret 
repræsentation og retfærdig behandling 
af dets medlemmer, navnlig for små eller 
uafhængige 
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distributionssystemsoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 1388
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to måneder efter 
modtagelsen forelægger agenturet efter 
formelt at have hørt de organisationer, 
der repræsenterer alle interessenter, 
navnlig distributionssystembrugere, 
Kommissionen en udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

2. Distributionssystemoperatører, der 
overholder principperne i artikel 50c (ny), 
kan oprette sig selv i en fælles europæisk 
enhed for distributionssystemoperatører 
inden for elområdet ("EU DSO-enhed"), 
der er struktureret med agenturets 
administrative støtte.

Or. en

Ændringsforslag 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to måneder efter 
modtagelsen forelægger agenturet efter 
formelt at have hørt de organisationer, der 
repræsenterer alle interessenter, navnlig 
distributionssystembrugere, Kommissionen 
en udtalelse om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

2. Senest to måneder efter 
modtagelsen forelægger agenturet efter 
formelt at have hørt de organisationer, der 
repræsenterer alle interessenter, navnlig 
distributionssystembrugere og 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer, 
Kommissionen en udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

Or. en
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Ændringsforslag 1390
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afgiver udtalelse 
om vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet under 
hensyntagen til agenturets udtalelse i 
henhold til stk. 2 senest tre måneder efter 
modtagelsen af agenturets udtalelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1391
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afgiver udtalelse 
om vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet under 
hensyntagen til agenturets udtalelse i 
henhold til stk. 2 senest tre måneder efter 
modtagelsen af agenturets udtalelse.

3. EU DSO-enheden fremsætter
vedtægstudkastet til Kommissionen og 
agenturet, en medlemsliste og 
forretningsordensudkastet herunder 
proceduren for høring af ENTSO for 
elektricitet og andre interessenter samt 
finansieringsbestemmelser for den EU 
DSO-enhed, der skal oprettes.

Or. en

Ændringsforslag 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afgiver udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet under 
hensyntagen til agenturets udtalelse i 
henhold til stk. 2 senest tre måneder efter 
modtagelsen af agenturets udtalelse.

3. Kommissionen afgiver udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet og 
beslutningsproceduren under hensyntagen 
til agenturets udtalelse i henhold til stk. 2 
senest tre måneder efter modtagelsen af 
agenturets udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 1393
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre måneder efter dagen for 
modtagelsen af Kommissionens favorable 
udtalelse opretter 
distributionssystemoperatørerne EU DSO-
enheden og vedtager og offentliggør dets 
vedtægter og forretningsorden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1394
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre måneder efter dagen for 
modtagelsen af Kommissionens favorable 
udtalelse opretter 
distributionssystemoperatørerne EU DSO-
enheden og vedtager og offentliggør dets 
vedtægter og forretningsorden.

4. Senest to måneder efter modtagelse 
forelægger agenturet, efter en formel 
høring af de sammenslutninger, der 
repræsenterer alle interessenter, navnlig 
distributionssystembrugere, en udtalelse 
til Kommissionen om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
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forretningsordensudkastet, der opretter 
mindst en generalforsamling, en 
bestyrelse, et uafhængigt rådgivende råd, 
en generalsekretær og et sekretariat og 
overholder principperne i artikel 50a (ny).

Or. en

Ændringsforslag 1395
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De dokumenter, der er omhandlet i 
stk. 1, skal forelægges Kommissionen og 
agenturet i tilfælde af, at de ændres, eller 
der afgives en begrundet anmodning 
herom. Agenturet og Kommissionen skal 
afgive udtalelse i tråd med den proces, der 
er omhandlet i stk. 2-4.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1396
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De dokumenter, der er omhandlet i 
stk. 1, skal forelægges Kommissionen og 
agenturet i tilfælde af, at de ændres, eller 
der afgives en begrundet anmodning 
herom. Agenturet og Kommissionen skal 
afgive udtalelse i tråd med den proces, der 
er omhandlet i stk. 2-4.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1397
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningerne ved aktiviteterne i 
EU DSO-enheden skal afholdes af 
distributionssystemoperatører, som er 
registrerede medlemmer, og de skal tages i 
betragtning ved tarifberegningen. De 
regulerende myndigheder godkender kun 
disse omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1398
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningerne ved aktiviteterne i 
EU DSO-enheden skal afholdes af 
distributionssystemoperatører, som er 
registrerede medlemmer, og de skal tages i 
betragtning ved tarifberegningen. De 
regulerende myndigheder godkender kun 
disse omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

6. Omkostningerne ved aktiviteterne i 
EU DSO-enheden skal afholdes af 
distributionssystemoperatører, som er 
registrerede medlemmer, og de skal 
betragtes som støtteberettigede 
omkostninger og tages i betragtning af den 
regulerende myndighed ved 
tarifberegningen. De regulerende 
myndigheder godkender kun disse 
omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

Or. en
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Begrundelse

Præcisering af artiklen: omkostninger i forbindelse med DSO's deltagelse i EU DSO 
betragtes som støtteberettigede omkostninger af nationale regulerende myndigheder og 
anerkendes i tariffer i overensstemmelse hermed. Ellers risikerer vi at fjerne DSO'ernes 
incitamentet til at være medlemmer af EU DSO-enheden.

Ændringsforslag 1399
Morten Helveg Petersen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningerne ved aktiviteterne i 
EU DSO-enheden skal afholdes af 
distributionssystemoperatører, som er 
registrerede medlemmer, og de skal tages i 
betragtning ved tarifberegningen. De 
regulerende myndigheder godkender kun 
disse omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

6. Omkostningerne ved aktiviteterne i 
EU DSO-enheden skal afholdes af alle 
europæiske distributionssystemoperatører, 
og de skal tages i betragtning ved 
tarifberegningen. De regulerende 
myndigheder godkender kun disse 
omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 1400
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 a

Regler og procedurer for EU DSO-
enheden for elektricitet

1. Vedtægterne og forretningsordenen for 
EU DSO-enheden, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 50, 
beskytter de følgende 
organisationsprincipper:

a) deltagelse EU DSO-enhedens arbejde 
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er begrænset til registrerede medlemmer

b) strategiske beslutninger vedrørende EU 
DSO-enhedens aktiviteter og 
retningslinjer for bestyrelsen vedtages af 
generalforsamlingen

c) generalforsamlingens afgørelser 
vedtages med 65 % af de afgivne stemmer 
af medlemmer, der er hjemmehørende i 
mindst 55 % af medlemsstaterne

d) generalforsamlingens afgørelser kan 
blokeres af 35 % af de afgivne stemmer af 
medlemmer, der er hjemmehørende i 
mindst fire medlemsstater

e) bestyrelsen vælges af 
generalforsamlingen med et mandat på
højst 4 år, der kan forlænges én gang

f) bestyrelsen udpeger formanden og de 
tre næstformænd blandt sine medlemmer

g) samarbejde mellem distributions- og 
transmissionssystemoperatører ledes af 
bestyrelsen i henhold til artikel 52 og 53

h) bestyrelsens afgørelser vedtages med 
simpelt flertal på 11 stemmer eller med 
kvalificeret flertal på 15 stemmer

i) generalsekretæren udpeges af 
generalforsamlingen blandt dets 
medlemmer med et mandat på 4 år, der 
kan forlænges én gang

j) ekspertgrupper udpeges af 
generalforsamlingen.

2. Vedtægterne og forretningsordenen for 
EU DSO-enheden, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 50, 
beskytter retfærdig og forholdsmæssig 
behandling af dets medlemmer og 
afspejler den forskellige geografiske og 
økonomiske struktur i medlemskabet 
Procedurerne skal navnlig fastsætte:

a) antallet af stemmerettigheder i 
generalforsamlingen tildeles dets 
medlemmer på grundlag af objektive og 
gennemsigtige kriterier, der afspejler 
omfanget af deres økonomiske aktivitet
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(b) bestyrelsen består af 
bestyrelsesformanden og 19 
repræsentanter for medlemmerne, hvoraf: 
10 er repræsentanter for medlemmer med 
mere end 1 mio. netbrugere, 5 er 
repræsentanter for medlemmer med mere 
end 100 000 og mindre end 1 mio. 
netbrugere og 5 er repræsentanter for 
medlemmer med mindre end 100 000 
netbrugere

c) bestyrelsen må ikke bestå af mere end 3 
repræsentanter for medlemmer med 
hjemsted i den samme medlemsstat

d) næstformændene for bestyrelsen 
udpeges blandt repræsentanter for 
medlemmer fra hver af de grupper, der 
repræsenterer det respektive antal 
netbrugere

3. Vedtægterne og forretningsordenen for 
EU DSO-enheden vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 50 sikrer et 
velfungerende uafhængigt rådgivende råd 
og navnlig:

a) sikre, at det uafhængige rådgivende råd 
består af repræsentanter for 
systembrugere, slutbrugere og enhver 
anden relevant interessent

b) arbejder for fastlægge bedste praksis 
for de opgaver, der er beskrevet i artikel 
51

c) leverer input til arbejdet i EU DSO-
enheden og navnlig dets bidrag til 
udarbejdelse af netregler, årligt 
arbejdsprogram og årlig rapportering.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel følger logisk af oprettelsen af en EU DSO-enhed i den foregående artikel.

Ændringsforslag 1401
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 50 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 b

Agenturets tilsyn med EU DSO-enheden

1. Ved udarbejdelsen af forslagene i 
henhold til de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 51, skal EU DSO-enheden 
forelægge agenturet tekstudkast til 
forslagene. Inden to måneder efter 
modtagelse skal agenturet fremsætte en 
udtalelse til EU DSO-enheden og foreslå 
ændringer. I tilfælde af en negativ 
udtalelse skal EU DSO-enheden foreslå 
en revideret version af teksten.

2. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
er berørt af en afgørelse, kan indgive en 
klage til agenturet mod en afgørelse 
truffet af EU DSO-enheden, hvor 
enheden har faktiske 
beslutningsbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel følger logisk af artikel 50 om oprettelsen af en EU DSO-enhed.

Ændringsforslag 1402
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 c

Deltagelse af 
distributionssystemoperatører

1. For at sikre EU DSO-enhedens 
uafhængighed skal alle 
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distributionssystemoperatører anvende de 
følgende bestemmelser for at blive 
medlemmer af EU DSO-enheden:

a) distributionssystemoperatører opstiller 
og gennemfører et overvågningsprogram, 
der beskriver de foranstaltninger, der er 
truffet for at sikre, at diskriminerende 
adfærd er udelukket, samt sikre, at 
programmets overholdelse kontrolleres på 
passende måde. Overvågningsprogrammet 
skal fastlægge de ansattes specifikke 
forpligtelser for at opfylde disse mål. Det 
skal godkendes af den regulerende 
myndighed. Med forbehold af den 
nationale reguleringsmyndigheds 
beføjelser kontrolleres programmets 
overholdelse uafhængigt af en 
overvågningsansvarlig.

b) distributionssystemoperatøren skal 
underrette den regulerende myndighed 
om de finansielle midler, der er til 
rådighed til fremtidige 
investeringsprojekter og/eller til 
udskiftning af eksisterende aktiver.

2. Distributionssystemoperatører, der er 
en del af et vertikalt integreret selskab, 
skal yderligere anvende de følgende 
bestemmelser for at blive medlemmer af 
EU DSO-entiteten:

a) distributionssystemoperatørens 
overordnede ledelsesstruktur og 
selskabsvedtægter skal sikre 
distributionssystemoperatørens faktiske 
uafhængighed Den vertikalt integrerede 
virksomhed må ikke direkte eller indirekte 
bestemme distributionssystemoperatørens 
konkurrencemæssige adfærd i relation til 
distributionssystemoperatørens daglige 
aktiviteter og forvaltning af nettet eller i 
relation til de aktiviteter, der er 
nødvendige for udarbejdelsen 
netudviklingsplanen

b) distributionssystemoperatøren må ikke 
diskriminere forskellige personer eller 
enheder og må ikke begrænse, fordreje 
eller forhindre konkurrence i produktion 
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eller levering

c) distributionssystemoperatøren kan 
imidlertid levere tjenester til det vertikalt 
integrerede, så længe levering af disse 
tjenester ikke diskriminerer 
systembrugerne, er tilgængelig for alle 
systembrugere på samme vilkår og 
betingelser og ikke begrænser, forvrider 
eller hindrer konkurrence i produktions-
eller forsyningsleddet

d) distributionssystemoperatøren skal 
have beføjelse til at rejse kapital på 
kapitalmarkedet, især ved låntagning og 
kapitalforøgelse

e) eventuelle kommercielle og finansielle 
forbindelser mellem den vertikalt 
integrerede virksomhed og 
distributionssystemoperatøren, herunder 
lån fra distributionssystemoperatøren til 
den vertikalt integrerede virksomhed, skal 
være i overensstemmelse med 
markedsvilkårene. 
Distributionssystemoperatøren skal 
opbevare udførlig dokumentation for 
sådanne kommercielle og finansielle 
forbindelser og på anmodning stille dem 
til rådighed for den regulerende 
myndighed. 
Distributionssystemoperatøren skal 
forelægge alle kommercielle og 
finansielle aftaler med den vertikalt 
integrerede virksomhed for den 
regulerende myndighed til godkendelse.

f) distributionssystemoperatøren må ikke 
dele it-systemer eller -udstyr, fysiske 
rammer eller sikkerhedsadgangssystemer 
med nogen del af den vertikalt integrerede 
virksomhed og må ikke anvende samme 
rådgivere eller eksterne kontrahenter for 
it-systemer eller -udstyr og 
sikkerhedsadgangssystemer.

g) distributionssystemoperatøren må ikke 
i sin selskabsidentitet, kommunikation, 
brandingstrategier og sine 
forretningslokaler skabe uklarhed om den 
særskilte identitet inden for den vertikalt 
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integrerede virksomhed eller dele deraf.

h) distributionssystemoperatøren skal
oprette et tilsynsorgan, som har ansvaret 
for at træffe afgørelser, som kan have en 
betydelig virkning på værdien af 
aktionærernes aktiver i 
distributionssystemoperatøren, især 
afgørelser vedrørende godkendelse af de 
årlige og mere langsigtede 
finansieringsplaner, 
distributionssystemoperatørens 
gældsniveau og størrelsen af det udbytte, 
der udbetales til aktionærerne. De 
afgørelser, der hører under 
tilsynsorganet, omfatter ikke afgørelser i 
tilknytning til 
distributionssystemoperatørens daglige 
virksomhed og forvaltningen af nettet og 
den virksomhed, der er nødvendig for 
udarbejdelsen af den tiårige
netudviklingsplan. Tilsynsorganet skal 
bestå af medlemmer, der repræsenterer 
den vertikalt integrerede virksomhed, 
medlemmer, der repræsenterer 
tredjepartsaktionærer, og, hvor en 
medlemsstats relevante lovgivning 
fastsætter det, medlemmer, der 
repræsenterer andre interesserede parter, 
f.eks. distributionssystemoperatørens 
ansatte.

i) afgørelser vedrørende udnævnelse og 
fornyelse, arbejdsvilkår, herunder 
aflønning, og tjenesteperiodens ophør for 
de personer, der har ansvaret for 
distributionssystemoperatørens ledelse, 
og/eller medlemmerne af dennes 
administrative organer, træffes af 
distributionssystemoperatørens 
tilsynsorgan

j) de personer, der har ansvaret for 
distributionssystemoperatørens ledelse, 
og/eller medlemmerne af dennes 
administrative organer, der er omfattet af 
dette stk., må ikke direkte eller indirekte 
have haft nogen stilling eller noget 
ansvar, nogen interesse eller noget 
forretningsforhold med den vertikalt 
integrerede virksomhed eller dele af 
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denne eller med dens kontrollerende 
aktionærer ud over 
distributionssystemoperatøren i en periode 
på tre år før deres udnævnelse.

k) de personer, der har ansvaret for 
distributionssystemoperatørens ledelse, 
og/eller medlemmerne af dennes 
administrative organer og dennes ansatte 
må ikke direkte eller indirekte have nogen 
anden stilling eller noget ansvar, nogen 
interesse eller noget forretningsforhold 
med nogen anden del af den vertikalt 
integrerede virksomhed eller med de 
kontrollerende aktionærer.

l) de personer, der har ansvaret for 
distributionssystemoperatørens ledelse, 
og/eller medlemmerne af dennes 
administrative organer og dennes ansatte 
må ikke direkte eller indirekte have nogen 
interesse i eller modtage nogen finansielle 
fordele fra nogen del af den vertikalt 
integrerede virksomhed ud over 
distributionssystemoperatøren. Deres 
aflønning må ikke afhænge af andre af 
den vertikalt integrerede virksomheds 
aktiviteter eller resultater end 
distributionssystemoperatørens.

m) efter ophøret af tjenesteperioden hos 
distributionssystemoperatøren må de 
personer, der har ansvaret for dennes 
ledelse, og/eller medlemmerne af dennes 
administrative organer ikke have nogen 
stilling eller noget ansvar, nogen interesse 
eller noget forretningsforhold med nogen 
anden del af den vertikalt integrerede 
virksomhed end 
distributionssystemoperatøren eller med 
de kontrollerende aktionærer i en periode 
på mindst fire år.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med artikel 50 og oplyser yderligere om 
bestemmelserne for oprettelsen af en DSO-enhed.
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Ændringsforslag 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår

EU DSO-enhedens opgaver

1. EU DSO-enheden har følgende 
opgaver:

a) koordineret drift og planlægning af 
transmissions- og distributionsnet

b) integration af vedvarende energikilder 
og distribueret produktion og andre 
ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug

d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net 
og intelligente målere

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

f) deltagelse i udarbejdelsen af netregler i 
henhold til artikel 55.

2. Derudover skal EU DSO-enheden:

a) arbejde sammen med ENTSO for 
elektricitet om at overvåge 
gennemførelsen af netregler og 
retningslinjer af relevans for drift og 
planlægning af distributionsnet og den 
koordinerede drift af transmissions- og 
distributionsnettene, som vedtages i 
henhold til denne forordning

b) arbejde sammen med ENTSO for 
elektricitet og vedtage bedste praksis om 
koordineret drift og planlægning af 
transmissions- og distributionssystemer, 
bl.a. spørgsmål om dataudveksling 
mellem operatører og koordinering af 
distribuerede energiressourcer

c) arbejde med at kortlægge bedste praksis 
på de områder, der er udpeget i stk. 1, og 
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med at indføre forbedringer af 
energieffektiviteten i distributionsnettet

d) vedtage et årligt arbejdsprogram og en 
årsrapport

e) udøve sit virke i fuld overensstemmelse 
med konkurrencereglerne.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at oprette en EU DSO-enhed bør opgives for at fjerne risici for 
interessekonflikter. Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 1404
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår

EU DSO-enhedens opgaver

1. EU DSO-enheden har følgende 
opgaver:

a) koordineret drift og planlægning af 
transmissions- og distributionsnet

b) integration af vedvarende energikilder 
og distribueret produktion og andre 
ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug

d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net 
og intelligente målere

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

f) deltagelse i udarbejdelsen af netregler i 
henhold til artikel 55.

2. Derudover skal EU DSO-enheden:



PE610.751v01-00 36/125 AM\1134764DA.docx

DA

a) arbejde sammen med ENTSO for 
elektricitet om at overvåge 
gennemførelsen af netregler og 
retningslinjer af relevans for drift og 
planlægning af distributionsnet og den 
koordinerede drift af transmissions- og 
distributionsnettene, som vedtages i 
henhold til denne forordning

b) arbejde sammen med ENTSO for 
elektricitet og vedtage bedste praksis om 
koordineret drift og planlægning af 
transmissions- og distributionssystemer, 
bl.a. spørgsmål om dataudveksling 
mellem operatører og koordinering af 
distribuerede energiressourcer

c) arbejde med at kortlægge bedste praksis 
på de områder, der er udpeget i stk. 1, og 
med at indføre forbedringer af 
energieffektiviteten i distributionsnettet

d) vedtage et årligt arbejdsprogram og en 
årsrapport

e) udøve sit virke i fuld overensstemmelse 
med konkurrencereglerne.

Or. en

Ændringsforslag 1405
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU DSO-enheden har følgende 
opgaver:

1. Den vigtigste opgave for EU DSO-
enheden er at deltage i udarbejdelsen af 
netregler i henhold til artikel 55 og 56.
Andre opgaver kan omfatte udveksling af 
synspunkter og bedste praksis om:

Or. en

Ændringsforslag 1406
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Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koordineret drift og planlægning 
af transmissions- og distributionsnet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1407
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koordineret drift og planlægning af 
transmissions- og distributionsnet

a) vedtage henstillinger vedrørende
koordineret drift og planlægning af 
transmissions- og distributionsnet i 
samarbejde med ENTSO for elektricitet

Or. en

Ændringsforslag 1408
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) integration af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

b) levere rådgivning om effektiv
integration af vedvarende energikilder og 
distribueret produktion og andre ressourcer 
i distributionsnettet såsom energilagring

Or. en
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Ændringsforslag 1409
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) integration af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring;

(b) integration af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring og sektoriel integration;

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen af den sektorielle integration til reglerne tjener det formål at sikre stabilitet og lige 
vilkår for alle markedsbaserede ressourcer for at opnå målene for Unionens interne 
energimarked.

Ændringsforslag 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) integration af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

b) forbedre og maksimere 
integrationen af vedvarende energikilder 
og distribueret produktion og andre 
ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

Or. en

Ændringsforslag 1411
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) integration af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

b) lette integrationen af vedvarende 
energikilder og distribueret produktion og 
andre ressourcer i distributionsnettet såsom 
energilagring

Or. en

Ændringsforslag 1412
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug c) lette udviklingen af prisfleksibelt 
elforbrug, navnlig via aggregatorer

Or. en

Ændringsforslag 1413
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug c) vedtage henstillinger vedrørende
udvikling af prisfleksibelt elforbrug

Or. en

Ændringsforslag 1414
Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug 
og energilagring

Or. en

Ændringsforslag 1415
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug c) udvikling af prisfleksibelt elforbrug 
og energilagring

Or. en

Ændringsforslag 1416
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvikling af innovative 
finansieringsteknikker, herunder for 
finansiering kombineret med 
fakturaafdrag efter måler, til 
investeringer i vedvarende energi og 
energieffektivitetsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1417
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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cb) udførelse af opgaverne som 
forpligtet part i 
[energieffektivitetsdirektivet]

Or. en

Ændringsforslag 1418
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) indførelse af forbedringer af 
energieffektiviteten i distributionsnettet

Or. en

Ændringsforslag 1419
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net og 
intelligente målere

d) vedtage henstillinger vedrørende
digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net og 
intelligente målere

Or. en

Ændringsforslag 1420
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net og 
intelligente målere

d) fremskynde digitaliseringen af 
distributionsnet og herunder ibrugtagning 
af intelligente net og intelligente målere

Or. en

Ændringsforslag 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net og 
intelligente målere

d) forbedre digitaliseringen af 
distributionsnet og herunder ibrugtagning 
af intelligente net og intelligente målere

Or. en

Ændringsforslag 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net og 
intelligente målere

d) digitalisering af distributionsnet og 
herunder ibrugtagning af intelligente net og 
smarte målere

Or. en

Ændringsforslag 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

e) garantere ikke-diskriminerende og 
neutral adgang til data uanset 
dataforvaltningsmodellen og fremme 
standardisering, grænseoverskridende 
dataudveksling, navnlig med ENTSO for 
elektricitet, hvor det er relevant for at lette 
dataudveksling, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

e) neutral dataforvaltning, 
cybersikkerhed og databeskyttelse i 
samarbejde med relevante myndigheder 
og regulerede enheder

Or. en

Ændringsforslag 1425
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

e) bidrage til forsvarlig
dataforvaltning i overensstemmelse med 
retten til privatlivets fred, cybersikkerhed 
og databeskyttelse

Or. en
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Ændringsforslag 1426
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

e) vedtage henstillinger vedrørende
dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dataforvaltning, cybersikkerhed og 
databeskyttelse

e) fremme af neutral databehandling, 
cybersikkerhed og databeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 1428
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) deltagelse i udarbejdelsen af 
netregler i henhold til artikel 55.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) deltagelse i udarbejdelsen af 
netregler i henhold til artikel 55

f) deltagelse i udarbejdelsen af 
henstilling og forslag til samt 
retningslinjer for netregler i henhold til 
artikel 55

Or. en

Begrundelse

Retningslinjerne er meget vigtige, selvom de ikke har nogen juridisk værdi, angiver de den 
vej, der skal følges. Det er derfor vigtigt, at enheden af elektricitetsdistributører deltager i 
deres definition gennem den fremtidige EU DSO.

Ændringsforslag 1430
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) deltagelse i udarbejdelsen af 
netregler i henhold til artikel 55.

f) bidrage til udarbejdelsen af 
netregler via fremsættelse af udtalelser i 
henhold til artikel 55

Or. en

Ændringsforslag 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) definition af standardiserede 
markedsprodukter, i det mindste for 
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grænseoverskridende budområder, i 
samarbejde med alle relevante 
markedsdeltagere, herunder 
transmissionssystemoperatører, 
leverandører af prisfleksibelt elforbrug og 
andre systembrugere

Or. en

Ændringsforslag 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejde sammen med ENTSO for 
elektricitet om at overvåge gennemførelsen 
af netregler og retningslinjer af relevans for 
drift og planlægning af distributionsnet og 
den koordinerede drift af transmissions- og 
distributionsnettene, som vedtages i 
henhold til denne forordning

a) arbejde effektivt sammen med 
ENTSO for elektricitet, agenturet og 
nationale reguleringsmyndigheder for at 
lette agenturets, og hvor det er relevant de 
nationale regulerende myndigheders, 
overvågning af gennemførelsen af 
netregler og retningslinjer af relevans for 
drift og planlægning af distributionsnet og 
den koordinerede drift af transmissions- og 
distributionsnettene, som vedtages i 
henhold til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 1433
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) arbejde med at kortlægge bedste 
praksis på de områder, der er udpeget i 
stk. 1, og med at indføre forbedringer af 
energieffektiviteten i distributionsnettet

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1434
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udøve sit virke i fuld 
overensstemmelse med 
konkurrencereglerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Samarbejde med ENTSO for 
elektricitet i udarbejdelsen af den ikke-
bindende tiårige europæiske 
netudviklingsplan.

Or. en

Begrundelse

Den ikke-bindende tiårige europæiske netudviklingsplan påvirker elforsyningen. Det er derfor 
normalt, at den fremtidige enhed, der samler elektricitetsdistributører, bør være i stand til at 
samarbejde med ENTSO-E.

Ændringsforslag 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 51 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 a

Procedure

EU DSO-entiteten vedtager ved konsensus 
afgørelser med hensyn til deres opgaver i 
henhold til artikel 51.

Or. en

Ændringsforslag 1437
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår

Høringer i forbindelse med processen til 
opstilling af netregler

1. Ved udarbejdelsen af eventuelle 
netregler i medfør af artikel 55 foretager 
EU DSO-enheden omfattende høringer af 
alle de relevante interessenter, navnlig de 
organisationer, der repræsenterer alle 
interessenter, på et tidligt stadium og på 
en åben og gennemsigtig måde, i 
overensstemmelse med 
forretningsordenen, jf. artikel 50. 
Høringen inddrager også de nationale 
regulerende myndigheder og andre 
nationale myndigheder, alle forsynings-
og produktionsvirksomheder, 
systembrugere, herunder kunder, og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger. Den 
tager sigte på at fastlægge synspunkter 
hos og forslag fra alle relevante parter i 
beslutningsprocessen.

2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
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vedrører høringerne i stk. 1, 
offentliggøres.

3. EU DSO-enheden skal tage hensyn til 
alle synspunkter, der fremkommer i løbet 
af høringerne. Inden EU DSO-enheden 
vedtager forslag til de netregler, der er 
omhandlet i artikel 55, skal den redegøre 
for, hvorledes der er blevet taget hensyn 
til de kommentarer, den har modtaget i 
løbet af høringen. Har det ikke taget 
hensyn til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Or. en

Ændringsforslag 1438
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår

Høringer i forbindelse med processen til 
opstilling af netregler

1. Ved udarbejdelsen af eventuelle 
netregler i medfør af artikel 55 foretager 
EU DSO-enheden omfattende høringer af 
alle de relevante interessenter, navnlig de 
organisationer, der repræsenterer alle 
interessenter, på et tidligt stadium og på 
en åben og gennemsigtig måde, i 
overensstemmelse med 
forretningsordenen, jf. artikel 50. 
Høringen inddrager også de nationale 
regulerende myndigheder og andre 
nationale myndigheder, alle forsynings-
og produktionsvirksomheder, 
systembrugere, herunder kunder, og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger. Den 
tager sigte på at fastlægge synspunkter 
hos og forslag fra alle relevante parter i 
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beslutningsprocessen.

2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører høringerne i stk. 1, 
offentliggøres.

3. EU DSO-enheden skal tage hensyn til 
alle synspunkter, der fremkommer i løbet 
af høringerne. Inden EU DSO-enheden 
vedtager forslag til de netregler, der er 
omhandlet i artikel 55, skal den redegøre 
for, hvorledes der er blevet taget hensyn 
til de kommentarer, den har modtaget i 
løbet af høringen. Har det ikke taget 
hensyn til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Or. en

Ændringsforslag 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår

Høringer i forbindelse med processen til 
opstilling af netregler

1. Ved udarbejdelsen af eventuelle 
netregler i medfør af artikel 55 foretager 
EU DSO-enheden omfattende høringer af 
alle de relevante interessenter, navnlig de 
organisationer, der repræsenterer alle 
interessenter, på et tidligt stadium og på 
en åben og gennemsigtig måde, i 
overensstemmelse med 
forretningsordenen, jf. artikel 50. 
Høringen inddrager også de nationale 
regulerende myndigheder og andre 
nationale myndigheder, alle forsynings-
og produktionsvirksomheder, 
systembrugere, herunder kunder, og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
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organer og interessentforeninger. Den 
tager sigte på at fastlægge synspunkter 
hos og forslag fra alle relevante parter i 
beslutningsprocessen.

2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører høringerne i stk. 1, 
offentliggøres.

3. EU DSO-enheden skal tage hensyn til 
alle synspunkter, der fremkommer i løbet 
af høringerne. Inden EU DSO-enheden 
vedtager forslag til de netregler, der er 
omhandlet i artikel 55, skal den redegøre 
for, hvorledes der er blevet taget hensyn 
til de kommentarer, den har modtaget i 
løbet af høringen. Har det ikke taget 
hensyn til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at oprette en EU DSO-enhed bør opgives for at fjerne risici for 
interessekonflikter. Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 1440
Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 52 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høringer i forbindelse med processen til 
opstilling af netregler

Høringer EU DSO-enhed

Or. en

Begrundelse

EU DSO bør have et godt tilsyn med sine aktiviteter og bør høre alle forslag, ikke kun dem, 
der henviser til udvikling af netregler.

Ændringsforslag 1441
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udarbejdelsen af eventuelle
netregler i medfør af artikel 55 foretager 
EU DSO-enheden omfattende høringer af 
alle de relevante interessenter, navnlig de 
organisationer, der repræsenterer alle 
interessenter, på et tidligt stadium og på en 
åben og gennemsigtig måde, i 
overensstemmelse med forretningsordenen, 
jf. artikel 50. Høringen inddrager også de 
nationale regulerende myndigheder og 
andre nationale myndigheder, alle 
forsynings- og produktionsvirksomheder, 
systembrugere, herunder kunder, og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger. 
Den tager sigte på at fastlægge synspunkter 
hos og forslag fra alle relevante parter i 
beslutningsprocessen.

1. Ved udarbejdelsen af nye netregler 
for tekniske detaljer i eksisterende EU-
retsakter, der fastsætter de politiske 
rammer i medfør af artikel 55 foretager EU 
DSO-enheden omfattende høringer af alle 
de relevante interessenter, navnlig de 
organisationer, der repræsenterer alle 
interessenter, på et tidligt stadium og på en 
åben og gennemsigtig måde, i 
overensstemmelse med forretningsordenen, 
jf. artikel 50. Høringen inddrager også de 
nationale regulerende myndigheder og 
andre nationale myndigheder, alle 
forsynings- og produktionsvirksomheder, 
systembrugere, herunder kunder, og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger. 
Den tager sigte på at fastlægge synspunkter 
hos og forslag fra alle relevante parter i 
beslutningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 1442
Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved udarbejdelsen af forslagene i 
henhold til de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 51, skal EU DSO-entiteten 
forelægge agenturet tekstudkast til 
forslagene. Inden to måneder efter 
modtagelse skal agenturet fremsætte en 
udtalelse til EU DSO om tekstudkastet og 
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de foreslåede ændringer. Hvis udtalelsen 
er positiv, kan EU DSO vedtage teksterne. 
Hvis udtalelsen er negativ, bør EU DSO 
omformulere teksterne. I tilfælde af 
betydelige ændringer skal høringen 
fastsat i pkt. 1, 2 og 3 gentages.

Or. en

Begrundelse

ACER bør tildeles en tilsynsrolle vedrørende de tekster, der udarbejdes af EU DSO-entiteten.

Ændringsforslag 1443
Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU DSO-enheden skal tage hensyn 
til alle synspunkter, der fremkommer i 
løbet af høringerne. Inden EU DSO-
enheden vedtager forslag til de netregler, 
der er omhandlet i artikel 55, skal den 
redegøre for, hvorledes der er blevet taget 
hensyn til de kommentarer, den har 
modtaget i løbet af høringen. Har det ikke 
taget hensyn til sådanne kommentarer, skal 
det begrundes.

3. EU DSO-enheden skal tage hensyn 
til alle synspunkter, der fremkommer i 
løbet af høringerne. Inden EU DSO-
enheden vedtager forslag til de netregler, 
der er omhandlet i artikel 55 eller forslag i 
henhold til opgaverne omhandlet i artikel 
51, skal den i en tilgængelig publikation
redegøre for, hvorledes der er blevet taget 
hensyn til de kommentarer, den har 
modtaget i løbet af høringen. I den samme 
publikation skal den begrunde, hvis
sådanne kommentarer ikke er blevet taget i 
betragtning.

Or. en

Begrundelse

Høringsforpligtelser bør ikke begrænses til udvikling af netregler, men bør også gælde for 
planlægning af arbejdsprocesser og udvikling af netregler, navnlig for at sikre, at levering til 
forbrugere er inddraget i processen fra begyndelsen, og at investeringer giver den største 
værdi for forbrugere. Processen bør fremme input fra ikke-tekniske eksperter, der kan give 
indsigt i markedets funktion.

Ændringsforslag 1444
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Miroslav Poche

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der oprettes et uafhængigt 
rådgivende råd af 
interessentrepræsentanter, navnlig 
systembrugere og slutkunder, for at 
tilvejebringe uafhængig rådgivning til EU 
DSO-enheden om:

a) arbejde med at kortlægge bedste 
praksis til indførelse af 
energieffektivitetsforbedringer i 
distributionsnettet som fastsat i artikel 51, 
stk. 2, litra c)

b) det årlige arbejdsprogram og 
årsrapporten som fastsat i artikel 51, stk. 
2, litra d), og

c) forberedelse af mulige netregler i 
henhold til artikel 56.

Or. en

Begrundelse

Høringsforpligtelser bør ikke begrænses til udvikling af netregler, men bør også gælde for 
planlægning af arbejdsprocesser og udvikling af netregler, navnlig for at sikre, at levering til 
forbrugere er inddraget i processen fra begyndelsen, og at investeringer giver den største 
værdi for forbrugere. Processen bør fremme input fra ikke-tekniske eksperter, der kan give 
indsigt i markedets funktion.

Ændringsforslag 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Distributionssystemoperatørerne 
skal samarbejde med
transmissionssystemoperatørerne om 
planlægning og drift af deres net. 

1. Distributionssystemoperatørerne og
transmissionssystemoperatørerne skal 
samarbejde om planlægning og drift af 
deres net. Transmissions- og 
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Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne skal 
navnlig udveksle alle nødvendige 
oplysninger og data vedrørende 
produktionsanlægs ydeevne og 
prisfleksibelt elforbrug, den daglige drift af 
deres net og den langsigtede planlægning 
af investeringer i nettene med henblik på at 
sikre en omkostningseffektiv, sikker og 
pålidelig udvikling og drift af deres net.

distributionssystemoperatørerne skal 
navnlig udveksle alle nødvendige 
oplysninger og data vedrørende 
produktionsanlægs ydeevne og 
prisfleksibelt elforbrug, den daglige drift af 
deres net og den langsigtede planlægning 
af investeringer i nettene med henblik på at 
sikre en omkostningseffektiv udvikling og 
drift samt den sikre og pålidelige drift af 
deres net.

Or. en

Ændringsforslag 1446
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne skal 
samarbejde med henblik på at sikre 
koordineret adgang til ressourcer, såsom 
distribueret produktion, energilagring eller 
prisfleksibelt elforbrug, til støtte for 
særlige behov i såvel distributionssystemet 
som transmissionssystemet.

2. Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne skal 
samarbejde med henblik på at sikre 
koordineret adgang til ressourcer, såsom 
distribueret produktion, energilagring eller 
prisfleksibelt elforbrug, til støtte for 
særlige behov i såvel distributionssystemet 
som transmissionssystemet. De må ikke 
underskrive kontrakter med udbydere af 
disse ressourcer, der forhindrer dem i at 
sælge deres tjenester på andre markeder. 
Standardiserede produkter til fleksibilitet 
fastlægges pr. markedsområde i 
samarbejde med transmissions- og 
distributionssystemoperatører, 
tjenesteydere af prisfleksibelt elforbrug, 
andre systembrugere og med 
reguleringstilsyn i henhold til artikel 32 i 
[elektricitetsdirektivet].

Or. en

Ændringsforslag 1447
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne skal 
samarbejde med henblik på at sikre 
koordineret adgang til ressourcer, såsom 
distribueret produktion, energilagring eller 
prisfleksibelt elforbrug, til støtte for 
særlige behov i såvel distributionssystemet 
som transmissionssystemet.

2. Transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne skal 
samarbejde med henblik på at sikre 
koordineret adgang til ressourcer, såsom 
distribueret produktion, energilagring eller 
prisfleksibelt elforbrug, til støtte for 
særlige behov i såvel distributionssystemet 
som transmissionssystemet. De må ikke 
underskrive kontrakter med udbydere af 
disse ressourcer, der forhindrer dem i at 
sælge deres tjenester på andre markeder.

Or. en

Ændringsforslag 1448
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. ENTSO for elektricitet og EU-
DSO-enheden fremsætter et forslag om 
oprettelse af en formel 
samarbejdsmekanisme mellem 
distributions- og 
transmissionssystemoperatører med det 
formål at maksimere alle aktørers bidrag 
(blandt andet mæglere, andelsselskaber 
og energifællesskaber) til opfyldelse af 
EU's mål og målsætninger for klima og 
energi. Forslaget skal blandt andet 
kortlægge følgende elementer:

- beskrive hvordan 
samarbejdsmekanismerne fungerer

- skitsere transmissions- og 
distributionssystemoperatørernes 
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respektive ansvarsområder ved 
forvaltning af tjenester

- oprette konkrete 
koordineringsmekanismer

- kortlægge alle nødvendige ændringer af 
eksisterende EU-netregler

- analysere funktionelle virkninger på 
forholdet til andre lokale aktører

Or. en

Ændringsforslag 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1. Den generelle politiske ramme for 
netregler og retningslinjer skal først 
vedtages af EU-retten efter den 
almindelige lovgivningsprocedure.
Kommissionen kan med forbehold af 
beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter til de tekniske 
specifikationer for netregler og 
retningslinjer, hvor den generelle politiske 
ramme er vedtaget af EU-retten. Sådanne 
delegerede retsakter kan enten vedtages 
som netregler på grundlag af forslag, der 
udarbejdes af ENTSO for elektricitet, eller 
af EU DSO-enheden og agenturet i medfør 
af proceduren i artikel 57, når dette 
besluttes i prioritetslisten i medfør af 
artikel 55, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1450
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes 
i prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 
2.

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, i medfør af 
proceduren i artikel 55 eller som 
retningslinjer i medfør af artikel 57.

Or. en

Ændringsforslag 1451
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, en udtalelse, der 
udarbejdes af ENTSO for elektricitet, eller 
af EU DSO-enheden og et forslag 
udarbejdet af agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1452
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
gennemførelsesretsakter. Sådanne 
gennemførelsesretsakter kan enten 
vedtages som netregler på grundlag af 
forslag, der udarbejdes af ENTSO for 
elektricitet, eller af EU DSO-enheden og 
agenturet i medfør af proceduren i artikel 
57, når dette besluttes i prioritetslisten i 
medfør af artikel 55, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1453
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
gennemførelsesretsakter. Sådanne 
gennemførelsesretsakter kan enten 
vedtages som netregler på grundlag af 
forslag, der udarbejdes af ENTSO for 
elektricitet, eller af EU DSO-enheden og 
agenturet i medfør af proceduren i artikel 
57, når dette besluttes i prioritetslisten i 
medfør af artikel 55, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af delegerede retsakter i alle 
tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra direktivets forslag er det 
ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af gennemførelsesretsakter (f.eks. 
dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde anvendelsen af delegerede retsakter 
(artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det er derfor ikke klart, hvilken "regel" 
der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der skal anvendes til bestemte emner.
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Ændringsforslag 1454
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
gennemførelsesretsakter. Sådanne 
gennemførelsesretsakter kan enten
vedtages som netregler på grundlag af 
forslag, der udarbejdes af ENTSO for 
elektricitet, eller af EU DSO-enheden og 
agenturet i medfør af proceduren i artikel 
57, når dette besluttes i prioritetslisten i 
medfør af artikel 55, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-
enheden og agenturet i medfør af 
proceduren i artikel 57, når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1. Kommissionen kan med forbehold 
af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage 
delegerede retsakter. Sådanne delegerede 
retsakter kan enten vedtages som netregler 
på grundlag af forslag, der udarbejdes af 
ENTSO for elektricitet, eller af agenturet i 
medfør af proceduren i artikel 57, når dette 
besluttes i prioritetslisten i medfør af 
artikel 55, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at oprette en EU DSO-enhed bør opgives for at fjerne risici for 
interessekonflikter. Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre 
ændringsforslag.



AM\1134764DA.docx 61/125 PE610.751v01-00

DA

Ændringsforslag 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) er udelukkende af teknisk karakter

Or. en

Ændringsforslag 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal sikre, at det minimum af 
harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
denne forordnings mål, tilvejebringes

a) skal sikre, at det minimum af 
teknisk harmonisering, som er nødvendigt 
for at nå denne forordnings mål, 
tilvejebringes

Or. en

Ændringsforslag 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter for 
præcise og teknisk detaljerede regler med 
grænseoverskridende betydning i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler. Inden 



PE610.751v01-00 62/125 AM\1134764DA.docx

DA

vedtagelsen af en delegeret retsakt til 
oprettelse af en ny netregel eller til 
ændring af en eksisterende netregel, 
forelægger Kommissionen et 
lovgivningsforslag efter den almindelige 
lovgivningsprocedure til at vedtage den 
politiske ramme.

Or. en

Ændringsforslag 1459
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at oprette netregler ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren omhandlet i
artikel 62, stk. 2, på følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til i fem år at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler, der 
dækker følgende områder:

Or. en
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Ændringsforslag 1461
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

Or. en

Begrundelse

Alternativ ordlyd er i tråd med vores bemærkning om delegerede retsakter, da det er 
nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af delegerede retsakter i alle tilfælde, der 
foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra direktivets forslag er det ikke klart, 
hvad der er begrundelsen for anvendelse af gennemførelsesretsakter (f.eks. dataformat i 
artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 61 om 
ACER eller artikel 63 om netregler). Det er derfor ikke klart, hvilken "regel" der blev anvendt 
til at fastsætte, hvilken slags retsakt der skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1462
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 
vedrørende etablering af netregler på 
følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger herunder 
afkortning af bud med hensyn til 
produktion og speciel regulering af 
produktion og efterspørgsel

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

Or. en

Ændringsforslag 1464
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger herunder 
afkortning af bud med hensyn til 
produktion og special regulering af 
produktion og efterspørgsel

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af teksten er i tråd med vores aktuelle holdning som nævnt i artikel 20.

Ændringsforslag 1465
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger herunder 
afkortning af bud med hensyn til 

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger
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produktion og special regulering af 
produktion og efterspørgsel

Or. en

Ændringsforslag 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger herunder 
afkortning af bud med hensyn til 
produktion og special regulering af 
produktion og efterspørgsel

g) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

Or. en

Ændringsforslag 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) regler om harmoniserede 
transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører;

udgår

Or. de
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Begrundelse

Tarifmetoderne og nettaksterne baseres på nationale og regionale indflydelser. En 
harmonisering af nettakster strider imod nærhedsprincippet. Dermed ligger det ikke i 
hænderne på ACER at give en anbefaling i disse rammer.

Ændringsforslag 1468
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions- og distributions 
tarifstrukturer samt tilslutningsafgifter, 
herunder regler om lokalitetsbestemte 
prissignaler og indbyrdes kompensation 
mellem transmissionssystemoperatører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions- og distributions 
tarifstrukturer samt tilslutningsafgifter, 
herunder regler om lokalitetsbestemte 
prissignaler og indbyrdes kompensation 
mellem transmissionssystemoperatører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

k) regler om harmoniserede 
transmissionstarifstrukturer, herunder 
regler om lokalitetsbestemte prissignaler 
og indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører,

Or. en

Ændringsforslag 1471
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

k) regler om harmoniserede 
transmissionstarifstrukturer, herunder 
regler om lokalitetsbestemte prissignaler 
og indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører,

Or. en

Begrundelse

På grund af de regionale forskelle og variationer forekommer det ikke hensigtsmæssigt at 
tillade en harmonisering af distributionstarifsstrukturer i hele EU.

Ændringsforslag 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede k) regler om harmoniserede 
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transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

transmissionstarifstrukturer, herunder 
regler om lokalitetsbestemte prissignaler 
og indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører,

Or. en

Ændringsforslag 1473
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

k) regler om harmoniserede 
transmissionstarifstrukturer og 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

Or. en

Begrundelse

I betragtning af forskellige naturlige aspekter og kendetegn ved distributionsnettet mellem 
medlemsstaterne er det ikke muligt at gennemføre harmonisering af distributionstariffer i hele 
EU. Det samme argument gælder for litra n) i denne artikel.

Ændringsforslag 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 

k) regler om harmoniserede 
transmissionstarifstrukturer og 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
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indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

transmissionssystemoperatører

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den hurtige udvikling af energisystemer er netregler for 
distributionstakststruktur ikke berettiget på grund af deres lave grænseoverskridende virkning 
og deres tætte indbyrdes forbindelse med lokale forhold.

Ændringsforslag 1475
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) regler om harmoniserede 
transmissions - og 
distributions tarifstrukturer samt
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

k) regler om harmoniserede 
transmissionstarifstrukturer og 
tilslutningsafgifter, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører

Or. en

Ændringsforslag 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) regler for ikke-diskriminerende, 
gennemsigtig levering af ikke-
frekvensrelaterede systembærende 
tjenester, herunder spændingsregulering i 
statisk tilstand, inerti, tilførsel af hurtig 
reaktiv strøm og black-startkapacitet

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) regler for ikke-diskriminerende, 
gennemsigtig levering af ikke-
frekvensrelaterede systembærende 
tjenester, herunder spændingsregulering i 
statisk tilstand, inerti, tilførsel af hurtig 
reaktiv strøm og black-startkapacitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1478
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) prisfleksibelt elforbrug og 
herunder energilagring og afkortning af 
bud på efterspørgselssiden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1479
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) prisfleksibelt elforbrug og 
herunder energilagring og afkortning af 

udgår
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bud på efterspørgselssiden

Or. en

Begrundelse

I denne forordning nævnes det klart, at regler vedrørende regionale driftscentre bør 
fastsættes af transmissionssystemoperatørerne. Af denne grund er det ikke klart, hvorfor det 
er nødvendigt at have yderligere juridisk dekret til regionale driftscentre. Det er også vores 
opfattelse, at alle sådanne vigtige bestemmelser udtrykkeligt bør nævnes i denne forordnings 
tekst.

Ændringsforslag 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) prisfleksibelt elforbrug og 
herunder energilagring og afkortning af 
bud på efterspørgselssiden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) prisfleksibelt elforbrug og herunder 
energilagring og afkortning af bud på 
efterspørgselssiden

n) prisfleksibelt elforbrug og herunder 
aggregering og afkortning af bud på 
efterspørgselssiden

Or. en

Ændringsforslag 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar
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Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n a) energilagring

Or. en

Ændringsforslag 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) regler for cybersikkerhed og udgår

Or. en

Begrundelse

Flere europæiske organer, der allerede beskæftiger sig med emnet (såsom ENISA) og 
netregler, vil med stor sandsynlighed overlappe andre bestemmelser, og offentlige 
oplysninger bør begrænses til det, der er nødvendigt.

Ændringsforslag 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) regler for cybersikkerhed og udgår

Or. en

Ændringsforslag 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) regler for regionale driftscentre. udgår

Or. en

Begrundelse

Regler for regionale koordinationscentre falder naturligt under retningslinjer for systemets 
drift, da de vil give en yderligere detaljeringsgrad af, hvordan koordinering i praksis bør 
udføres.

Ændringsforslag 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) regler for regionale driftscentre. udgår

Or. en

Ændringsforslag 1487
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra p a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) Energilagring

Or. en

Ændringsforslag 1488
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert 
tredje år over de områder, der er anført i 
stk. 1, og som skal medtages i udviklingen 
af netregler. Er netreglens genstand 
direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-
enheden for elektricitet i stedet for 
ENTSO for elektricitet at indkalde et 
redaktionsudvalg og forelægge agenturet 
et forslag til netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler.

Or. en

Ændringsforslag 1489
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet 
med distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-
enheden for elektricitet i stedet for 
ENTSO for elektricitet at indkalde et 
redaktionsudvalg og forelægge agenturet 
et forslag til netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet, 
EU DSO-enheden og de øvrige relevante 
interessenter en årlig prioritetsliste hvert 
tredje år over de områder, der er anført i 
stk. 1, artikel 8, stk. 6, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler.

Or. en
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Begrundelse

Denne forordning indfører en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i artikel 49-
51. Opgaver i tilknytning til denne enhed skal derfor tilpasses bestemmelsen i denne artikel og 
især til artikel 53 vedrørende samarbejdet mellem transmissions- og 
distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert 
tredje år over de områder, der er anført i 
stk. 1, og som skal medtages i udviklingen 
af netregler. Er netreglens genstand direkte 
forbundet med distributionssystemets drift 
og mindre relevant for 
transmissionssystemet, kan Kommissionen 
pålægge EU DSO-enheden for elektricitet i 
stedet for ENTSO for elektricitet at 
indkalde et redaktionsudvalg og forelægge 
agenturet et forslag til netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert 
tredje år over de områder, der er anført i 
stk. 1, og som skal medtages i udviklingen 
af netregler. Er netreglens genstand direkte 
forbundet med distributionssystemets drift 
og mindre relevant for 
transmissionssystemet, kan Kommissionen 
pålægge EU DSO-enheden for elektricitet i 
stedet for ENTSO for elektricitet at 
indkalde et redaktionsudvalg og forelægge 
agenturet et forslag til netregel. EU DSO-
entiteten skal sikre, at det 
redaktionsudvalg, der er indkaldt, har en 
geografisk afbalanceret repræsentation, 
herunder små eller uafhængige 
distributionssystemoperatører, og er 
omfattet af regler vedrørende 
uafhængighed og forebyggelsen af 
interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-enheden 
for elektricitet i stedet for ENTSO for 
elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 
og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet, 
EU DSO-enheden for elektricitet og de 
øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler efter 
en grundig cost-benefit-analyse. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-enheden 
for elektricitet i stedet for ENTSO for 
elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 
og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en ligestilling mellem ENTSO-E og EU DSO. Cost-benefit-analyse er vigtig, så 
forbrugere kan oplyses om begrundelsen for en afgørelse.

Ændringsforslag 1492
Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-enheden 
for elektricitet i stedet for ENTSO for 
elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet, 
systemdistributionsoperatørerne og de 
øvrige relevante interessenter en årlig
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-enheden 
for elektricitet i stedet for ENTSO for 
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og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 
og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

Or. en

Ændringsforslag 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert 
tredje år over de områder, der er anført i 
stk. 1, og som skal medtages i udviklingen 
af netregler. Er netreglens genstand direkte 
forbundet med distributionssystemets drift 
og mindre relevant for 
transmissionssystemet, kan Kommissionen 
pålægge EU DSO-enheden for elektricitet
i stedet for ENTSO for elektricitet at 
indkalde et redaktionsudvalg og forelægge 
agenturet et forslag til netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge agenturet i stedet 
for ENTSO for elektricitet at indkalde et 
udvalg af interessenter og forelægge et 
forslag til netregel.

Or. en

Begrundelse

Ved fravær af en EU DSO bør ACER udarbejde og overvåge gennemførelsen af netregler, der 
vedrører distributionsnet. ACER bør også have beføjelse til at indkalde 
"redaktionsudvalgene" til netregler. Disse "redaktionsudvalg" bør omdøbes til 
"interessentudvalg" for at forhindre enhver fejlfortolkning af deres rolle: Udvalgene bør have 
en rådgivende og støttende rolle, men bør ikke "føre pennen" ved udarbejdelsen af netregler.

Ændringsforslag 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert 
tredje år over de områder, der er anført i 
stk. 1, og som skal medtages i udviklingen 
af netregler. Er netreglens genstand direkte 
forbundet med distributionssystemets drift 
og mindre relevant for 
transmissionssystemet, kan Kommissionen 
pålægge EU DSO-enheden for elektricitet i 
stedet for ENTSO for elektricitet at 
indkalde et redaktionsudvalg og forelægge 
agenturet et forslag til netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet, 
EU DSO-enheden og de øvrige relevante 
interessenter en prioritetsliste hvert tredje 
år over de områder, der er anført i stk. 1, og 
som skal medtages i udviklingen af 
netregler. Er netreglens genstand direkte 
forbundet med distributionssystemets drift 
og mindre relevant for 
transmissionssystemet, pålægger
Kommissionen EU DSO-enheden for 
elektricitet i stedet for ENTSO for
elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 
og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

Or. en

Ændringsforslag 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i stk. 1, og som skal 
medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-enheden 
for elektricitet i stedet for ENTSO for 
elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 
og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

2. Kommissionen fastlægger efter 
høring af agenturet ENTSO for elektricitet 
og de øvrige relevante interessenter en 
prioritetsliste hvert tredje år over de 
områder, der er anført i den
lovgivningsmæssige planlægning, og som 
skal medtages i udviklingen af netregler. Er 
netreglens genstand direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, kan 
Kommissionen pålægge EU DSO-enheden 
for elektricitet i stedet for ENTSO for 
elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg 
og forelægge agenturet et forslag til 
netregel.

Or. en
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Ændringsforslag 1496
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen anmoder agenturet 
om inden for et rimeligt tidsrum på højst 
seks måneder at forelægge den ikke-
bindende overordnede retningslinjer 
(»overordnede retningslinjer«) med klare 
og objektive principper for udviklingen af 
netregler vedrørende de områder, der er 
identificeret på prioritetslisten. 
Kommissionens anmodning kan omfatte 
betingelser, som der skal tages højde for i 
den overordnede retningslinje. Alle 
overordnede retningslinjer skal bidrage 
til markedsintegration, ikke-diskrimination, 
reel konkurrence og et effektivt fungerende 
marked. Kommissionen kan på begrundet 
anmodning fra agenturet forlænge dette 
tidsrum.

3. Kommissionen anmoder agenturet 
om inden for et rimeligt tidsrum på højst 
seks måneder at forelægge den ikke-
bindende overordnede retningslinjer 
(»overordnede retningslinjer«) med klare 
og objektive principper for udviklingen af 
netregler vedrørende de områder, der er 
identificeret på prioritetslisten. 
Kommissionens anmodning kan omfatte 
betingelser, som der skal tages højde for i 
den overordnede retningslinje. Alle 
overordnede retningslinjer skal bidrage 
til en bedre markedsintegration med høje 
niveauer af elektricitet produceret af 
variable vedvarende energikilder, ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
effektivt fungerende marked. 
Kommissionen kan på begrundet 
anmodning fra agenturet forlænge dette 
tidsrum.

Or. en

Ændringsforslag 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet hører formelt ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, og andre 
relevante interessenter om de overordnede 
retningslinjer i en periode på mindst to 
måneder på en åben og gennemsigtig 

4. Agenturet hører formelt ENTSO for 
elektricitet og andre relevante interessenter 
om de overordnede retningslinjer i en 
periode på mindst to måneder på en åben 
og gennemsigtig måde.
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måde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre ændringsforslag. Desuden bør 
bestemmelser om netregler vedrørende distributionsnettet behandles i et andet afsnit for at 
sikre præcisering af de forskellige roller og ansvaret for udarbejdelse af netregler. Derfor er 
indholdet af dette stykke begrænset til netregler, der falder inden for rammerne af ENTSO-E's 
ansvarsområde

Ændringsforslag 1498
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet hører formelt ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, og andre 
relevante interessenter om de overordnede 
retningslinjer i en periode på mindst to 
måneder på en åben og gennemsigtig 
måde.

4. Agenturet hører formelt ENTSO for 
elektricitet og andre relevante interessenter 
om de overordnede retningslinjer i en 
periode på mindst to måneder på en åben 
og gennemsigtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 1499
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen finder, at de 
overordnede retningslinjer ikke bidrager 
til markedsintegration, ikke-diskrimination, 
reel konkurrence og et effektivt fungerende 
marked, kan den anmode agenturet om at 
revidere de overordnede retningslinjer 
inden for et rimeligt tidsrum og 

6. Hvis Kommissionen finder, at de 
overordnede retningslinjer ikke bidrager en 
bedre til markedsintegration med høje 
niveauer af elektricitet produceret af 
variable vedvarende energikilder, ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
effektivt fungerende marked, kan den 
anmode agenturet om at revidere de 
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genforelægge dem for Kommissionen. overordnede retningslinjer inden for et 
rimeligt tidsrum og genforelægge dem for 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen anmoder ENTSO 
for elektricitet, eller EU DSO-enheden for 
elektricitet når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, om at 
forelægge forslag til netregler, der er i tråd 
med de relevante overordnede 
retningslinjer, for agenturet inden for et 
rimeligt tidsrum på højst 12 måneder.

8. Kommissionen anmoder ENTSO 
for elektricitet om at forelægge netregler, 
der er i tråd med de relevante overordnede 
retningslinjer, for agenturet inden for et 
rimeligt tidsrum på højst 12 måneder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre ændringsforslag. Desuden bør 
bestemmelser om netregler vedrørende distributionsnettet behandles i et andet afsnit for at 
sikre præcisering af de forskellige roller og ansvaret for udarbejdelse af netregler. Derfor er 
indholdet af dette stykke begrænset til netregler, der falder inden for rammerne af ENTSO-E's 
ansvarsområde.

Ændringsforslag 1501
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen anmoder ENTSO 
for elektricitet, eller EU DSO-enheden for 
elektricitet når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, om at 
forelægge forslag til netregler, der er i tråd

8. Kommissionen anmoder ENTSO 
for elektricitet om at forelægge netregler, 
der er i tråd med de relevante overordnede 
retningslinjer, for agenturet inden for et 
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med de relevante overordnede 
retningslinjer, for agenturet inden for et 
rimeligt tidsrum på højst 12 måneder.

rimeligt tidsrum på højst 12 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen anmoder ENTSO 
for elektricitet, eller EU DSO-enheden for 
elektricitet når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, om at 
forelægge forslag til netregler, der er i tråd 
med de relevante overordnede 
retningslinjer, for agenturet inden for et 
rimeligt tidsrum på højst 12 måneder.

8. Kommissionen anmoder ENTSO 
for elektricitet, eller EU DSO-enheden for 
elektricitet når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, om at 
forelægge en udtalelse om de netregler, der 
er i tråd med de relevante overordnede 
retningslinjer, for agenturet inden for et 
rimeligt tidsrum på højst 12 måneder

Or. en

Begrundelse

Denne forordning indfører en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i artikel 49-
51. Opgaver i tilknytning til denne enhed skal derfor tilpasses bestemmelsen i denne artikel og 
især til artikel 53 vedrørende samarbejdet mellem transmissions- og 
distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1503
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. ENTSO for elektricitet, eller EU 
DSO-enheden når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, skal 
indkalde et redaktionsudvalg, der skal yde 

9. Agenturet skal indkalde et 
redaktionsudvalg, der skal yde støtte under 
processen til udvikling af netregler. 
Redaktionsudvalget skal bestå af 
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støtte under processen til udvikling af 
netregler. Redaktionsudvalget skal bestå af 
repræsentanter for ENTSO for elektricitet, 
EU DSO-enheden, udnævnte 
elektricitetsmarkedsoperatører, når dette er 
relevant, og et begrænset antal af de mest 
berørte interessenter. ENTSO for 
elektricitet, eller EU DSO-enheden når 
dette besluttes i prioritetslisten i medfør af 
stk. 2, udarbejder forslag til netregler på de 
i stk. 1 nævnte områder på anmodning af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 8.

repræsentanter for ENTSO for elektricitet, 
agenturet, EU DSO-enheden, udnævnte 
elektricitetsmarkedsoperatører, når dette er 
relevant, de mest berørte interessenter, 
herunder tredjeparts markedsoperatører 
og enhver anden ekstern ekspertkilde fra 
den akademiske verden eller 
civilsamfundsorganisationer. Agenturet
udarbejder forslag til netregler på de i 
artikel 6, stk. 1, nævnte områder på 
anmodning af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 8

Or. en

Begrundelse

Denne forordning indfører en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i artikel 49-
51. Opgaver i tilknytning til denne enhed skal derfor tilpasses bestemmelsen i denne artikel og 
især til artikel 53 vedrørende samarbejdet mellem transmissions- og 
distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. ENTSO for elektricitet, eller EU 
DSO-enheden når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, skal 
indkalde et redaktionsudvalg, der skal yde 
støtte under processen til udvikling af 
netregler. Redaktionsudvalget skal bestå af 
repræsentanter for ENTSO for elektricitet,
EU DSO-enheden, udnævnte 
elektricitetsmarkedsoperatører, når dette er 
relevant, og et begrænset antal af de mest 
berørte interessenter. ENTSO for 
elektricite, eller EU DSO-enheden når 
dette besluttes i prioritetslisten i medfør af 
stk. 2, udarbejder forslag til netregler på 
de i stk. 1 nævnte områder på anmodning 
af Kommissionen i overensstemmelse med 

9. ENTSO for elektricitet skal 
indkalde et interessentudvalg, der skal yde 
støtte under processen til udvikling af 
netregler. Interessentudvalget skal bestå af 
repræsentanter for ENTSO for elektricitet,
agenturet og andre berørte interessenter,
som sandsynligvis har en interesse i 
netregler, herunder 
distributionssystemoperatører, udnævnte 
elektricitetsmarkedsoperatører,
systembrugere, relevante 
branchesammenslutninger, tekniske 
organer og forbrugersammenslutninger. 
ENTSO for elektricitet udarbejder forslag
til netregler på de i stk. 1 nævnte områder 
på anmodning af Kommissionen i 
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stk. 8. overensstemmelse med stk. 8.

Or. en

Begrundelse

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Ændringsforslag 1505
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. ENTSO for elektricitet, eller EU 
DSO-enheden når dette besluttes i 
prioritetslisten i medfør af stk. 2, skal 
indkalde et redaktionsudvalg, der skal yde 
støtte under processen til udvikling af 
netregler. Redaktionsudvalget skal bestå af 
repræsentanter for ENTSO for elektricitet,
EU DSO-enheden, udnævnte 
elektricitetsmarkedsoperatører, når dette er 
relevant, og et begrænset antal af de mest 
berørte interessenter. ENTSO for 
elektricite, eller EU DSO-enheden når 
dette besluttes i prioritetslisten i medfør af 
stk. 2, udarbejder forslag til netregler på 
de i stk. 1 nævnte områder på anmodning 
af Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 8.

9. ENTSO for elektricitet skal 
indkalde et interessentudvalg, der skal yde 
støtte under processen til udvikling af 
netregler. Interessentudvalget skal bestå af 
repræsentanter for ENTSO for elektricitet,
agenturet og andre berørte interessenter,
som sandsynligvis har en interesse i 
netregler, herunder 
distributionssystemoperatører, udnævnte 
elektricitetsmarkedsoperatører,
systembrugere, relevante 
branchesammenslutninger, tekniske 
organer og forbrugersammenslutninger.
ENTSO for elektricitet udarbejder
netregler på de i denne artikels stk. 6
nævnte områder på anmodning af 
Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 6, stk. 6.

Or. en
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Ændringsforslag 1506
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked og 
forelægge de reviderede netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder
efter modtagelsen af forslaget. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget 
under ledelse af ENTSO for elektricitet 
eller EU DSO-enheden, og de relevante 
interessenter skal formelt høres om den 
udgave, som forelægges Kommissionen.

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked. Senest fire 
måneder efter modtagelse leverer 
agenturet de reviderede netregler til 
ENTSO for elektricitet eller EU DSO-
enheden. Hvis ENTSO for elektricitet 
eller EU DSO-enheden er uenig i de 
reviderede netregler, indkalder den 
redaktionsudvalget omhandlet i punkt 9 til 
at støtte den i processen med at udarbejde 
de reviderede netregler. ENTSO for 
elektricitet eller EU DSO-entiteten skal 
afgive sine synspunkter om de reviderede 
netregler og forelægge dem igen til 
agenturet senest to måneder efter 
modtagelsen af de reviderede 
netregler. Agenturet forelægger de 
reviderede netregler for Kommissionen 
inden for en måned efter modtagelsen af 
det reviderede forslag. I det forslag, der 
forelægges Kommissionen, skal agenturet 
tage hensyn til de fremsatte synspunkter fra 
alle parter, som har medvirket til 
udarbejdelsen af forslaget under ledelse af 
ENTSO for elektricitet eller EU DSO-
enheden, og de relevante interessenter skal 
formelt høres om den udgave, som 
forelægges Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked og 
forelægge de reviderede netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter modtagelsen af forslaget. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget 
under ledelse af ENTSO for elektricitet 
eller EU DSO-enheden, og de relevante 
interessenter skal formelt høres om den 
udgave, som forelægges Kommissionen.

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne udarbejdet af 
ENTSO for elektricitet er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked og 
forelægge de reviderede netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter modtagelsen af forslaget. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget 
under ledelse af ENTSO for elektricitet, og 
de relevante interessenter skal formelt 
høres om den udgave, som forelægges 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre ændringsforslag. Desuden bør 
bestemmelser om netregler vedrørende distributionsnettet flyttes til et andet afsnit for at sikre 
præcisering af de forskellige roller og ansvaret for udarbejdelse af netregler. Derfor er 
indholdet af dette stykke begrænset til netregler, der falder inden for rammerne af ENTSO-E's 
ansvarsområde.

Ændringsforslag 1508
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne udarbejdet af 
ENTSO for elektricitet er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
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effektivt fungerende marked og 
forelægge de reviderede netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter modtagelsen af forslaget. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget 
under ledelse af ENTSO for elektricitet 
eller EU DSO-enheden, og de relevante 
interessenter skal formelt høres om den 
udgave, som forelægges Kommissionen.

diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked og 
forelægge de reviderede netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter modtagelsen af forslaget. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget 
under ledelse af ENTSO for elektricitet, og 
de relevante interessenter skal formelt 
høres om den udgave, som forelægges 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 1509
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Agenturet skal revidere netreglerne 
og sikre, at netreglerne er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer og 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked og 
forelægge de reviderede netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter modtagelsen af forslaget. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget
under ledelse af ENTSO for elektricitet 
eller EU DSO-enheden, og de relevante 
interessenter skal formelt høres om den 
udgave, som forelægges Kommissionen.

10. Agenturet skal sikre, at netreglerne 
er i tråd med de relevante overordnede 
retningslinjer og bidrager til bedre
markedsintegration med høje niveauer af
elektricitet produceret af variable 
vedvarende energikilder, ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og et 
effektivt fungerende marked og 
forelægge udkastet til netregler for 
Kommissionen inden for seks måneder 
efter modtagelsen af udtalelsen. I det 
forslag, der forelægges Kommissionen, 
skal agenturet tage hensyn til de fremsatte 
synspunkter fra alle parter, som har 
medvirket til udarbejdelsen af forslaget.

Or. en
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Ændringsforslag 1510
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis ENTSO for elektricitet eller 
EU DSO-enheden ikke har udviklet 
netregler inden for det tidsrum, 
Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 
8, kan Kommissionen anmode agenturet 
om at udarbejde et udkast til netregler på 
grundlag af de relevante overordnede 
retningslinjer. Agenturet kan indlede en 
yderligere høring i forbindelse med 
udarbejdelsen af et udkast til netregler i 
medfør af nærværende stykke. Agenturet 
forelægger et udkast til netregler, der er 
udarbejdet i henhold til dette stykke, for 
Kommissionen og kan henstille, at det 
vedtages.

11. Hvis ENTSO for elektricitet ikke 
har udviklet en udtalelse inden for det 
tidsrum, Kommissionen har fastsat i 
henhold til stk. 8, kan Kommissionen 
anmode agenturet om at udarbejde et 
udkast til netregler på grundlag af de 
relevante overordnede retningslinjer uden 
en udtalelse fra ENTSO for elektricitet. 
Agenturet kan indlede en yderligere høring 
i forbindelse med udarbejdelsen af et 
udkast til netregler i medfør af nærværende 
stykke. Agenturet forelægger et udkast til 
netregler, der er udarbejdet i henhold til 
dette stykke, for Kommissionen og kan 
henstille, at det vedtages.

Or. en

Ændringsforslag 1511
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis ENTSO for elektricitet eller 
EU DSO-enheden ikke har udviklet 
netregler inden for det tidsrum, 
Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 
8, kan Kommissionen anmode agenturet 
om at udarbejde et udkast til netregler på 
grundlag af de relevante overordnede 
retningslinjer. Agenturet kan indlede en 
yderligere høring i forbindelse med 
udarbejdelsen af et udkast til netregler i 
medfør af nærværende stykke. Agenturet 
forelægger et udkast til netregler, der er 

11. Hvis ENTSO for elektricitet ikke 
har udviklet netregler inden for det 
tidsrum, Kommissionen har fastsat i 
henhold til stk. 8, kan Kommissionen 
anmode agenturet om at udarbejde et 
udkast til netregler på grundlag af de 
relevante overordnede retningslinjer. 
Agenturet kan indlede en yderligere høring 
i forbindelse med udarbejdelsen af et 
udkast til netregler i medfør af nærværende 
stykke. Agenturet forelægger et udkast til 
netregler, der er udarbejdet i henhold til 
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udarbejdet i henhold til dette stykke, for 
Kommissionen og kan henstille, at det 
vedtages.

dette stykke, for Kommissionen og kan 
henstille, at det vedtages.

Or. en

Ændringsforslag 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis ENTSO for elektricitet eller 
EU DSO-enheden ikke har udviklet 
netregler inden for det tidsrum, 
Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 
8, kan Kommissionen anmode agenturet 
om at udarbejde et udkast til netregler på 
grundlag af de relevante overordnede 
retningslinjer. Agenturet kan indlede en 
yderligere høring i forbindelse med 
udarbejdelsen af et udkast til netregler i 
medfør af nærværende stykke. Agenturet 
forelægger et udkast til netregler, der er 
udarbejdet i henhold til dette stykke, for 
Kommissionen og kan henstille, at det 
vedtages.

11. Hvis ENTSO for elektricitet ikke 
har udviklet netregler inden for det 
tidsrum, Kommissionen har fastsat i 
henhold til stk. 8, kan Kommissionen 
anmode agenturet om at udarbejde et 
udkast til netregler på grundlag af de 
relevante overordnede retningslinjer. 
Agenturet kan indlede en yderligere høring 
i forbindelse med udarbejdelsen af et 
udkast til netregler i medfør af nærværende 
stykke. Agenturet forelægger et udkast til 
netregler, der er udarbejdet i henhold til 
dette stykke, for Kommissionen og kan 
henstille, at det vedtages.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre ændringsforslag. Desuden bør 
bestemmelser om netregler vedrørende distributionsnettet flyttes til et andet afsnit for at sikre 
præcisering af de forskellige roller og ansvaret for udarbejdelse af netregler. Derfor er 
indholdet af dette stykke begrænset til netregler, der falder inden for rammerne af ENTSO-E's 
ansvarsområde.

Ændringsforslag 1513
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen kan, hvis ENTSO 
for elektricitet eller EU DSO-enheden 
ikke har udviklet netregler, eller agenturet 
ikke har udarbejdet et udkast til netregler 
som omhandlet i stk. 11 i denne artikel, på 
eget initiativ eller efter henstilling fra 
agenturet i henhold til stk. 10 i denne 
artikel vedtage et eller flere sæt netregler 
på de områder, der er nævnt i stk. 1.

12. Kommissionen kan, hvis agenturet 
ikke har udarbejdet et udkast til netregler 
som omhandlet i stk. 11 i denne artikel, på 
eget initiativ eller efter henstilling fra 
agenturet i henhold til stk. 10 i denne 
artikel vedtage et eller flere sæt netregler 
på de områder, der er nævnt i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1514
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen kan, hvis ENTSO 
for elektricitet eller EU DSO-enheden ikke 
har udviklet netregler, eller agenturet ikke 
har udarbejdet et udkast til netregler som 
omhandlet i stk. 11 i denne artikel, på eget 
initiativ eller efter henstilling fra agenturet 
i henhold til stk. 10 i denne artikel vedtage 
et eller flere sæt netregler på de områder, 
der er nævnt i stk. 1.

12. Kommissionen kan, hvis ENTSO 
for elektricitet eller agenturet ikke har 
udviklet netregler eller ikke har udarbejdet 
et udkast til netregler som omhandlet i stk. 
11 i denne artikel, på eget initiativ eller 
efter henstilling fra agenturet i henhold til 
stk. 10 i denne artikel vedtage et eller flere 
sæt netregler på de områder, der er nævnt i 
artikel 8, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen kan, hvis ENTSO 
for elektricitet eller EU DSO-enheden ikke 

12. Kommissionen kan, hvis ENTSO 
for elektricitet eller agenturet ikke har 
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har udviklet netregler, eller agenturet ikke 
har udarbejdet et udkast til netregler som 
omhandlet i stk. 11 i denne artikel, på eget 
initiativ eller efter henstilling fra agenturet 
i henhold til stk. 10 i denne artikel vedtage 
et eller flere sæt netregler på de områder, 
der er nævnt i stk. 1.

udviklet netregler, eller agenturet ikke har 
udarbejdet et udkast til netregler som 
omhandlet i stk. 11 i denne artikel, på eget 
initiativ eller efter henstilling fra agenturet 
i henhold til stk. 10 i denne artikel vedtage 
et eller flere sæt netregler på de områder, 
der er nævnt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Når Kommissionen foreslår at 
vedtage netregler på eget initiativ, hører 
den agenturet, ENTSO for elektricitet og 
alle relevante interessenter om udkastet til 
netregler i et tidsrum på mindst to 
måneder.

13. Når Kommissionen foreslår at 
vedtage netregler på eget initiativ, hører 
den agenturet, ENTSO for elektricitet, EU 
DSO-enheden og alle relevante 
interessenter om udkastet til netregler i et 
tidsrum på mindst to måneder.

Or. en

Ændringsforslag 1517
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Når Kommissionen foreslår at 
vedtage netregler på eget initiativ, hører 
den agenturet, ENTSO for elektricitet og 
alle relevante interessenter om udkastet til 
netregler i et tidsrum på mindst to 

13. Når Kommissionen foreslår at 
vedtage netregler på eget initiativ, hører 
den agenturet, ENTSO for elektricitet, EU 
DSO-enheden og alle relevante 
interessenter om udkastet til netregler i et 
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måneder. tidsrum på mindst to måneder.

Or. en

Ændringsforslag 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a Hvis netreglens genstand er 
direkte forbundet med 
distributionssystemets drift og mindre 
relevant for transmissionssystemet, og 
hvis det er afgjort i prioriteringslisten i 
henhold til stk. 2, forelægger agenturet et 
forslag til netregler for Kommissionen 
inden for en rimelig frist inden for et 
rimeligt tidsrum på højst 12 måneder. 
Agenturet skal indkalde et 
interessentudvalg, der skal yde støtte 
under processen til udvikling af netregler. 
Interessentudvalget består af 
repræsentanter for agenturet, ENTSO for 
elektricitet og andre berørte interessenter, 
som sandsynligvis har en interesse i 
netregler, herunder 
distributionssystemoperatører, udpegede 
elektricitetsmarkedsoperatører, 
systembrugere, relevante 
branchesammenslutninger, tekniske 
organer og private 
platforme. Agenturet skal sikre, at 
netreglerne er i tråd med de relevante 
overordnede retningslinjer og bidrager til 
markedsintegration, ikke-diskrimination, 
effektiv konkurrence og et effektivt 
fungerende marked og 
forelægge netreglerne for Kommissionen. 
I det forslag, der forelægges 
Kommissionen, skal agenturet tage 
hensyn til de fremsatte synspunkter fra 
alle parter, som har medvirket til 
udarbejdelsen af forslaget, og de relevante 
interessenter skal formelt høres om den 



AM\1134764DA.docx 93/125 PE610.751v01-00

DA

udgave, som forelægges Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag fastlægger processen for udarbejdelse af netregler relateret 
til distributionsnettet. Ved fravær af en EU DSO bør ACER udarbejde og overvåge 
gennemførelsen af netregler, der vedrører distributionsnet. ACER bør også have 
bemyndigelse til at indkalde "redaktionsudvalgene" (omdøbt til "interessentudvalgene") til at 
yde støtte under processen til udvikling af netregler.

Ændringsforslag 1519
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Denne artikel berører ikke 
Kommissionens ret til at vedtage og ændre 
retningslinjerne som fastlagt i artikel 57. 
Dette må ikke berøre ENTSO for 
elektricitets mulighed for at opstille ikke-
bindende vejledning på de i stk. 1 nævnte 
områder, når disse ikke vedrører områder, 
der er omfattet af en anmodning fra 
Kommissionen. Denne vejledning 
forelægges for agenturet med henblik på en 
udtalelse. ENTSO for elektricitet tager 
behørigt hensyn til denne udtalelse.

14. Denne artikel berører ikke 
Kommissionens ret til at vedtage og ændre 
retningslinjerne som fastlagt i artikel 57. 
Dette må ikke berøre ENTSO for 
elektricitets og EU DSO-enhedens
mulighed for at opstille ikke-bindende 
vejledning på de i stk. 1 nævnte områder, 
når disse ikke vedrører områder, der er 
omfattet af en anmodning fra 
Kommissionen. Denne vejledning 
forelægges for agenturet med henblik på en 
udtalelse. ENTSO for elektricitet og EU 
DSO-enheden tager behørigt hensyn til 
denne udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning indfører en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i artikel 49-
51. Opgaver i tilknytning til denne enhed skal derfor tilpasses bestemmelsen i denne artikel og 
især til artikel 53 vedrørende samarbejdet mellem transmissions- og 
distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1520
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 angående 
ændring af netregler efter den i artikel 55 
omhandlede procedure. Agenturet kan 
ligeledes foreslå ændringer efter 
nærværende artikels stk. 2-4.

1. Kommissionen præsenterer et 
lovgivningsforslag for den generelle 
politiske ramme inden vedtagelse af
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 63 angående ændring af 
netregler efter den i artikel 55 omhandlede 
procedure. Agenturet kan ligeledes foreslå 
ændringer efter nærværende artikels stk. 2-
4.

Or. en

Ændringsforslag 1521
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 angående 
ændring af netregler efter den i artikel 55 
omhandlede procedure. Agenturet kan 
ligeledes foreslå ændringer efter 
nærværende artikels stk. 2-4.

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren omhandlet i artikel 
62, stk. 2, angående ændring af netregler 
efter den i artikel 55 omhandlede 
procedure. Agenturet kan ligeledes foreslå 
ændringer efter nærværende artikels stk. 2-
4.

Or. en

Ændringsforslag 1522
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 angående 
ændring af netregler efter den i artikel 55 
omhandlede procedure. Agenturet kan 
ligeledes foreslå ændringer efter 
nærværende artikels stk. 2-4.

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 angående 
ændring af netregler efter den i artikel 55 
omhandlede procedure. Agenturet kan 
ligeledes foreslå ændringer efter 
nærværende artikels stk. 2-4.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af delegerede retsakter i alle 
tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra direktivets forslag er det 
ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af gennemførelsesretsakter (f.eks. 
dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde anvendelsen af delegerede retsakter 
(artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det er derfor ikke klart, hvilken "regel" 
der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1523
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 angående 
ændring af netregler efter den i artikel 55 
omhandlede procedure. Agenturet kan 
ligeledes foreslå ændringer efter 
nærværende artikels stk. 2-4.

1. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 63 angående 
ændring af netregler efter den i artikel 55 
omhandlede procedure. Agenturet kan 
ligeledes foreslå ændringer efter 
nærværende artikels stk. 2-4.

Or. en

Ændringsforslag 1524
Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissions- og 
distributionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1525
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissions- og 
distributionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

Or. en

Begrundelse

I tråd med tilføjelsen af den nye DSO-enhed bør distributionssystemoperatører også nævnes 
her.

Ændringsforslag 1526
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Pervenche Berès, Edouard Martin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissions- og 
distributionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

Or. en

Begrundelse

Distributionssystemoperatører skal deltage i udarbejdelsen.

Ændringsforslag 1527
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, transmissions- og 
distributionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, EU DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

2. Udkast til ændringer af alle 
netregler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, kan forelægges for agenturet af 
personer, som vil kunne have en interesse i 
disse netregler, herunder ENTSO for 
elektricitet, transmissions- og 
distributionssystemoperatører, 
systembrugere og forbrugere. Agenturet 
kan også foreslå ændringer på eget 
initiativ.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremmer overensstemmelse med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag 1529
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage en 
delegeret retsakt som en retningslinje på 
de områder, hvor sådanne retsakter også 
kunne opstilles efter netregelproceduren i 
medfør af artikel 55, stk. 1.

2. Kommissionen kan vedtage en 
delegeret retsakt som retningslinjer på de 
områder, hvor sådanne retsakter også 
kunne opstilles efter netregelproceduren i 
medfør af artikel 55, stk. 1. Disse 
retningslinjer vedtages som 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse 
undersøgelsesproceduren i artikel 62, stk. 
2.

Or. en
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Ændringsforslag 1530
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage en 
delegeret retsakt som en retningslinje på 
de områder, hvor sådanne retsakter også 
kunne opstilles efter netregelproceduren i 
medfør af artikel 55, stk. 1.

2. Kommissionen kan vedtage en 
gennemførelsesretsakt som en 
retningslinje på de områder, hvor sådanne 
retsakter også kunne opstilles efter 
netregelproceduren i medfør af artikel 55, 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af delegerede retsakter i alle 
tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra direktivets forslag er det 
ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af gennemførelsesretsakter (f.eks. 
dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde anvendelsen af delegerede retsakter 
(artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det er derfor ikke klart, hvilken "regel" 
der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1531
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage en 
delegeret retsakt som en retningslinje på 
de områder, hvor sådanne retsakter også 
kunne opstilles efter netregelproceduren i 
medfør af artikel 55, stk. 1.

2. Kommissionen kan vedtage en 
gennemførelsesretsakt som en 
retningslinje på de områder, hvor sådanne 
retsakter også kunne opstilles efter 
netregelproceduren i medfør af artikel 55, 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1532
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale distributions- og 
transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale distributions- og 
transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter, undgåelse af afgifter, 
der ikke afspejler omkostninger og fordele 
for aktive forbrugere og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med bestemmelserne og ændringsforslagene 
til artikel 16.

Ændringsforslag 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale distributions- og
transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
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transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den hurtige udvikling af energisystemer er netregler for 
distributionstakststruktur ikke berettiget på grund af deres lave grænseoverskridende virkning 
og deres tætte indbyrdes forbindelse med lokale forhold.

Ændringsforslag 1534
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale distributions- og
transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Or. en

Begrundelse

Foreslået alternativ ordlyd er i tråd med vores holdning til harmonisering af 
distributionstariffer som angivet i artikel 55 i forordningen.
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Ændringsforslag 1535
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale distributions- og
transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Retningslinjerne kan også fastlægge 
passende regler vedrørende afgifterne for 
producenter, energilagring og kunder 
(belastning) efter de 
nationale transmissions tarifordninger og 
sammenkoblingsordninger, herunder 
hensyntagen til den indbyrdes 
kompensationsordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne i de 
nationale netafgifter og udsendelse af 
passende og effektive 
lokaliseringsfremmende signaler, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 1536
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nærmere bestemmelser vedrørende 
regler om investeringsincitamenter for 
samkøringskapacitet, herunder 
lokaliseringsfremmende signaler

b) nærmere bestemmelser vedrørende 
regler om investeringsincitamenter for 
samkøringskapacitet, herunder 
energilagringskapacitet, herunder
lokaliseringsfremmende signaler

Or. en

Ændringsforslag 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche
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Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når Kommissionen vedtager eller 
ændrer retningslinjer, skal den høre 
agenturet, ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter, når dette er relevant.

7. Når Kommissionen vedtager eller 
ændrer retningslinjer, skal den høre 
agenturet, ENTSO for elektricitet, EU 
DSO-enheden og andre interessenter, når 
dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 1538
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når Kommissionen vedtager eller 
ændrer retningslinjer, skal den høre 
agenturet, ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter, når dette er relevant.

7. Når Kommissionen vedtager eller 
ændrer retningslinjer, skal den høre 
agenturet, ENTSO for elektricitet, EU 
DSO-enheden og andre interessenter, når 
dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning indfører en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i artikel 49-
51. Opgaver i tilknytning til denne enhed skal derfor tilpasses bestemmelsen i denne artikel og 
især til artikel 53 vedrørende samarbejdet mellem transmissions- og 
distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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7. Når Kommissionen vedtager eller 
ændrer retningslinjer, skal den høre 
agenturet, ENTSO for elektricitet og andre 
interessenter, når dette er relevant.

7. Når Kommissionen vedtager eller 
ændrer retningslinjer, skal den høre 
agenturet, ENTSO for elektricitet, EU 
DSO-enheden og andre interessenter, når 
dette er relevant

Or. en

Ændringsforslag 1540
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 58 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes ret til at træffe mere 
detaljerede foranstaltninger

Medlemsstaternes ret til at træffe mere 
detaljerede foranstaltninger eller mere 
effektive markedsløsninger

Or. en

Ændringsforslag 1541
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opretholde eller 
indføre foranstaltninger, der indeholder 
mere detaljerede bestemmelser end dem, 
der er fastsat i denne forordning, i de
retningslinjer, der er omhandlet i artikel 57,
eller i de netregler, som er omhandlet i 
artikel 56, forudsat at disse foranstaltninger 
ikke bringer EU-lovgivningens effektivitet 
i fare.

Denne forordning griber ikke ind i 
medlemsstaternes ret til at opretholde eller 
indføre foranstaltninger, der indeholder 
mere detaljerede bestemmelser og/eller 
foranstaltninger, der indeholder mere 
effektive markedsløsninger med hensyn til 
at opnå de overordnede mål med denne 
forordning fastlagt i artikel 1 end dem, der 
er fastsat i denne forordning, i de 
retningslinjer, der er omhandlet i artikel 57, 
eller i de netregler, som er omhandlet i 
artikel 55, forudsat at disse foranstaltninger 
ikke bringer EU-lovgivningens effektivitet 
i fare.
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Or. en

Ændringsforslag 1542
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringen øger konkurrencen i 
elektricitetsforsyningen

a) investeringen øger konkurrencen i 
elektricitetsforsyningen, og for projekter, 
der er bestilt efter den 1. januar 2019, skal 
der specifikt være medtaget energilagring 
i en eller begge sammenkoblingsender, i 
det tilfælde at energilagring giver et 
lavere omkostningsalternativ til 
investeringer i kapacitet på 
samkøringslinjer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, 
som er ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag 1543
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutningen om, hvorvidt den undtagelse, 
der er omhandlet i stk. 1, 2, og 3, skal 
indrømmes, træffes fra sag til sag af de 
regulerende myndigheder i de pågældende 
medlemsstater. En undtagelse kan omfatte 
den nye eller den markant forøgede 
eksisterende samkøringslinjes kapacitet 
helt eller delvis.

Beslutningen om, hvorvidt den undtagelse, 
der er omhandlet i stk. 1, 2, og 3, skal 
indrømmes, træffes fra sag til sag af de 
regulerende myndigheder i de pågældende 
medlemsstater. En undtagelse kan omfatte 
den nye eller den markant forøgede 
eksisterende samkøringslinjes kapacitet 
eller aftalte energilagringskapacitet helt 
eller delvis.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, 
som er ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag 1544
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
stilling til, om det er nødvendigt at 
fastsætte betingelser for undtagelsens 
varighed og for ikke-diskriminerende 
adgang til samkøringslinjen. Når der 
træffes beslutning om disse betingelser, 
skal der navnlig tages hensyn til den 
ekstrakapacitet, der skal opbygges, eller 
ændringen af den eksisterende kapacitet, 
projektets tidsramme og nationale forhold.

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
stilling til, om det er nødvendigt at 
fastsætte betingelser for undtagelsens 
varighed og for ikke-diskriminerende 
adgang til samkøringslinjen. Når der 
træffes beslutning om disse betingelser, 
skal der navnlig tages hensyn til den 
ekstrakapacitet eller aftalte 
energilagringskapacitet, der skal 
opbygges, eller ændringen af den 
eksisterende kapacitet, projektets 
tidsramme og nationale forhold.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, 
som er ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag 1545
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 
63 angående vedtagelsen af retningslinjer 

11. Kommissionen kan 
vedtage retningslinjer for anvendelsen af 
betingelserne i stk. 1 og fastlægge 
proceduren for anvendelse af stk. 4, 7, 8, 9 
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for anvendelsen af betingelserne i stk. 1 og 
fastlægge proceduren for anvendelse af stk. 
4, 7, 8, 9 og 10.

og 10.

Or. en

Ændringsforslag 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 a

Samarbejde med tredjelande

Sammenholdt med denne forordning 
udvikler Kommissionen mekanismer til 
fremme af samarbejde og 
markedsintegration med tredjelande, der
er fysisk forbundet med EU's 
elektricitetsmarked.

Or. en

Begrundelse

For at nå energiunionens mål og ambitioner bør der søges samarbejde med passende 
tredjelande, der er fysisk forbundet med EU's elektricitetsmarked. Dette er til gavn for alle 
parter og kan hjælpe med EU's forsyningssikkerhed, energieffektivitet og overgangen til en 
fremtid med lavere kulstofemissioner.

Ændringsforslag 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 61 a

Deltagelse af tredjelande

1. Tredjelande kan kun deltage i det indre 
marked for elektricitet, forudsat at de har 
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indgået aftaler med Unionen, hvorved de 
har vedtaget og anvender mindst:

a) de vigtigste rettigheder og forpligtelser, 
der er fastsat i [forordning om det indre 
marked for elektricitet og de delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakterne 
vedtaget i henhold hertil]

b) de vigtigste rettigheder og forpligtelser, 
der er fastsat i [direktivet om det indre 
marked for elektricitet]

c) reglerne om statsstøttekontrol 
vedrørende energi i henhold til artikel 107 
til 109 i TEUF

d) reglerne for samordnet tilsyn med 
markedsintegritet og gennemsigtighed 
som fastsat i Europa-Parlamentets 
forordning 1227/2001 og af Rådet af 25. 
oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne, herunder 
gennemførelsesretsakterne vedtaget i 
henhold hertil

e) kravene i Rådets direktiv 
2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om 
fastsættelse af en fællesskabsramme for 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed 
(herunder Rådets direktiv 
2014/87/Euratom af 8. juli 2014, der 
ændrer direktiv 2009/71/Euratom), og 
Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. 
juli 2011, der opretter en 
fællesskabsramme for ansvarlig og sikker 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald

f) miljøbestemmelser med betydning for 
elsektoren, og

g) regler om administrativ håndhævelse af 
og retligt tilsyn med samarbejdet mellem 
det indre marked og EU, der overdrager 
håndhævelse og domstolskontrol af 
bestemmelserne i denne forordning og de 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakterne, der vedtages i 
henhold hertil, enten til Kommissionen og 
den Europæiske Unions Domstol eller til 
et særligt udenlandsk håndhævelsesorgan 
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og en neutral udenlandsk domstol eller 
voldgiftsorgan, der er uafhængigt af det 
pågældende tredjeland.

2. Hvis der ikke er indgået nogen aftale 
mellem Unionen og et tredjeland i 
henhold til stk. 1, og hvis driften af 
systemet er truet, kan medlemsstaterne 
træffe de nødvendige foranstaltninger 
som, men ikke begrænset til restriktionen 
af elektricitetsstrømme fra det 
pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning,
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Ændringsforslag 1548
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Beføjelsen til at vedtage delegerede
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage 
gennemførelsesretsakter tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1549
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage 
gennemførelsesretsakter tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Foreslået alternativ ordlyd er i tråd med vores påstande om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af 
delegerede retsakter i alle tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra 
direktivets forslag er det ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af 
gennemførelsesretsakter (f.eks. dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde 
anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det 
er derfor ikke klart, hvilken "regel" der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der 
skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1550
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1 
og 4, og artikel 59, stk. 11, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, og artikel 59, stk. 11, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [OP: indsæt venligst datoen for 
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fra den [OP: indsæt venligst datoen for 
ikrafttrædelsen].

ikrafttrædelsen].

Or. en

Ændringsforslag 1551
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1 og 
4, og artikel 59, stk. 11, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [OP: indsæt venligst datoen for 
ikrafttrædelsen].

2. Beføjelsen til at vedtage 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 31, stk. 
3, artikel 46, stk. 4, artikel 55, stk. 1, 
artikel 56, stk. 1 og 4, og artikel 59, stk. 11, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den [OP: indsæt venligst datoen 
for ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

Foreslået alternativ ordlyd er i tråd med vores påstande om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af 
delegerede retsakter i alle tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra 
direktivets forslag er det ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af 
gennemførelsesretsakter (f.eks. dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde 
anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det 
er derfor ikke klart, hvilken "regel" der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der 
skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1552
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1 og 
4, og artikel 59, stk. 11, tillægges 

2. Beføjelsen til at vedtage 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 31, stk. 
3, artikel 46, stk. 4, artikel 55, stk. 1, 
artikel 56, stk. 1 og 4, og artikel 59, stk. 11, 
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Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [OP: indsæt venligst datoen for 
ikrafttrædelsen].

tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den [OP: indsæt venligst datoen 
for ikrafttrædelsen].

Or. en

Ændringsforslag 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1, 
og artikel 59, stk. 11, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

3. Den i artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1, 
og artikel 59, stk. 11, omhandlede 
delegation af beføjelser tillægges 
Kommissionen i en periode på fem år 
[datoen for ikrafttrædelsen]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 1554
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 31, stk. 3, artikel 46, 
stk. 4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1,
og artikel 59, stk. 11, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 

3. Den i artikel 31, stk. 2, artikel 46, 
stk. 2, og artikel 59, stk. 11, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1555
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en 
gennemførelsesretsakt hører 
Kommissionen eksperter, som er udpeget 
af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Begrundelse

Foreslået alternativ ordlyd er i tråd med vores påstande om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af 
delegerede retsakter i alle tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra 
direktivets forslag er det ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af 
gennemførelsesretsakter (f.eks. dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde 
anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det
er derfor ikke klart, hvilken "regel" der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der 
skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1556
Evžen Tošenovský
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Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret
retsakt hører Kommissionen eksperter, som 
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

4. Inden vedtagelsen af en 
gennemførelsesretsakt hører 
Kommissionen eksperter, som er udpeget 
af hver enkelt medlemsstat, i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet, Rådet og Den 
Europæiske Unions Tidende meddelelse 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 1558
Jaromír Kohlíček

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. en
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Begrundelse

Foreslået alternativ ordlyd er i tråd med vores påstande om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Det er nødvendigt at vurdere omfang og anvendelsesform af 
delegerede retsakter i alle tilfælde, der foreslås i direktivet og afspejles i forordningen. Ud fra 
direktivets forslag er det ikke klart, hvad der er begrundelsen for anvendelse af 
gennemførelsesretsakter (f.eks. dataformat i artikel 24 i direktivet) eller i andre tilfælde 
anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 61 om ACER eller artikel 63 om netregler). Det 
er derfor ikke klart, hvilken "regel" der blev anvendt til at fastsætte, hvilken slags retsakt der 
skal anvendes til bestemte emner.

Ændringsforslag 1559
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

5. Så snart Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 1560
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 31, stk. 3, artikel 46, stk. 
4, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 1 og 4,
og artikel 59, stk. 11, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 31, stk. 3, artikel 46, stk. 
4, og artikel 59, stk. 11, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
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forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 1561
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 63 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 63 a

Deltagelse af tredjelande

Tredjelande kan kun deltage i det indre 
marked for elektricitet, forudsat at de har 
indgået aftaler med Unionen, hvorved de 
har vedtaget og anvender mindst:

a) de vigtigste rettigheder og forpligtelser, 
der er fastsat i [forordning om det indre 
marked for elektricitet og de delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakterne 
vedtaget i henhold hertil]

b) de vigtigste rettigheder og forpligtelser, 
der er fastsat i [direktivet om det indre 
marked for elektricitet]

c) reglerne om statsstøttekontrol 
vedrørende energi i henhold til artikel 107 
til 109 i TEUF

d) reglerne for samordnet tilsyn med 
markedsintegritet og gennemsigtighed 
som fastsat i Europa-Parlamentets 
forordning 1227/2001 og af Rådet af 25. 
oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne, herunder 
gennemførelsesretsakterne vedtaget i 
henhold hertil

e) kravene i Rådets direktiv 
2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om 
fastsættelse af en fællesskabsramme for 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed 
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(herunder Rådets direktiv 
2014/87/Euratom af 8. juli 2014, der 
ændrer direktiv 2009/71/Euratom), og 
Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. 
juli 2011, der opretter en 
fællesskabsramme for ansvarlig og sikker 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald

f) miljøbestemmelser med betydning for 
elsektoren, og

g) regler om administrativ håndhævelse af 
og retligt tilsyn med samarbejdet mellem 
det indre marked og EU, der overdrager 
håndhævelse og domstolskontrol af 
bestemmelserne i denne forordning og de 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakterne, der vedtages i 
henhold hertil, enten til Kommissionen og 
den Europæiske Unions Domstol eller til 
et særligt udenlandsk håndhævelsesorgan 
og en neutral udenlandsk domstol eller 
voldgiftsorgan, der er uafhængigt af det 
pågældende tredjeland. Hvis der ikke er 
indgået nogen aftale mellem Unionen og 
et tredjeland i henhold til stk. 1, og hvis 
driften af systemet er truet, kan 
medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger som, men ikke begrænset 
til restriktionen af elektricitetsstrømme fra 
det pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.



PE610.751v01-00 118/125 AM\1134764DA.docx

DA

Ændringsforslag 1562
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 64 a

Revision

Senest den 1. juni 2025 gennemgår og 
forelægger Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af denne forordning 
sammen med et lovgivningsforslag, hvis 
det er relevant, for Europa-Parlamentet 
og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår nye frister for bestemmelser, tærskler og gennemførelse, der er indført i et 
relevant antal artikler i denne forordning, samt de overvågningsopgaver, der tildeles de 
forskellige aktører, er det nødvendigt at fastsætte en dato, hvor forordningen skal revideres 
for at muliggøre eventuelle tilpasninger og for passende at integrere fremtidig udvikling.

Ændringsforslag 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Forslag til forordning
Artikel 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 64a

Ekstraordinær genoptagelse

Denne forordning skal underlægges en 
generel revision inden udgangen af 2024.

Or. en
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Ændringsforslag 1564
Zdzisław Krasnodębski

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1565
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – nr. 2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4a. Der skal foretages en koordineret 
kapacitetsberegning på grundlag af en 
fælles model i overensstemmelse med 
punkt 2 og en koordineret 
kapacitetsberegningsmetode, der opstilles 
af transmissionssystemoperatørerne i det 
relevante systemdriftsområde.

Or. en

Ændringsforslag 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Bilag I – del 5 – nr. 5.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1. De regionale driftscentre skal 
udstyres med systemer til 
overvågningskontrol, dataindsamling tæt 
på realtid, hvis observerbarhed defineres 
på grundlag af den tærskel, som er fastsat 

udgår
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i henhold til punkt 4.1.

Or. en

Ændringsforslag 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. 8. Beregning af den regionale 
balancekapacitet

Or. en

Ændringsforslag 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – nr. 8.1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tage hensyn til mulige 
substitutioner mellem forskellige typer af 
reservekapacitet med det formål at 
minimere anskaffelsesomkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – nr. 8.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.2. De regionale driftscentre skal bistå 
systemdriftområdets 
transmissionssystemoperatører ved 

udgår
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anskaffelsen af den påkrævede mængde 
balanceringskapacitet, der er fastlagt i 
overensstemmelse med punkt 8.1. 
Anskaffelsen af balanceringskapacitet 
skal:

(a) foretages for day-ahead- og/eller 
intraday-tidsrammen

(b) tage højde for muligheder for 
substitution mellem de forskellige typer af 
reservekapacitet med det formål at 
minimere anskaffelsesomkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1570
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – nr. 13.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13.1. Uddelegerer ENTSO for 
elektricitet denne funktion, skal de
regionale driftscentre kortlægge regionale 
krisescenarier i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i 
[forordningen om risikoberedskab som 
foreslået ved COM(2016) 862].

13.1. Regionale driftscentre skal
kortlægge regionale krisescenarier i deres 
respektive regioner i overensstemmelse 
med de kriterier, der er fastlagt i artikel 6, 
stk. 1, i forordning (../...)
[Risikoberedskab]. Scenarierne skal 
kortlægges på grundlag af risici for hver 
region, såsom ekstreme vejrforhold, 
naturkatastrofer, brændstofmangel eller 
ondsindede angreb. Scenarierne skal 
tilvejebringe grundlag for de regionale 
dele af de nationale 
risikoberedskabsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 1571
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – nr. 13.1



PE610.751v01-00 122/125 AM\1134764DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13.1. Uddelegerer ENTSO for 
elektricitet denne funktion, skal de 
regionale driftscentre kortlægge regionale 
krisescenarier i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i 
[forordningen om risikoberedskab som 
foreslået ved COM(2016) 862].

13.1. Uddelegerer ENTSO-E denne
funktion, skal de regionale driftscentre 
kortlægge regionale krisescenarier i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, i [forordningen om 
risikoberedskab som foreslået ved 
COM(2016) 862].

Or. en

Ændringsforslag 1572
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – nr. 13.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13.1a. Regionale driftscentre skal bidrage 
til harmonisering af regionale 
foranstaltninger, som skal medtages i 
medlemsstaternes nationale 
risikoberedskabsplaner ved at:

a) udstede henstillinger vedrørende 
udkast til nationale 
risikoberedskabsplaner for berørte 
medlemsstater i henhold til artikel 10 i 
[forordning om risikoberedskab]

b) ved at fungere som koordinerende 
organ for at lette aftaler mellem 
kompetente myndigheder i berørte 
medlemsstater om regionale 
foranstaltninger, der skal medtages i 
deres nationale planer i henhold til artikel 
12, stk. 2, i [forordning om 
risikoberedskab]

Or. en

Ændringsforslag 1573
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Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – nr. 13.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13.1a. De regionale operationelle centre 
udfører kortfristede prognoser for 
tilstrækkelighed, navnlig prognoser for 
sæsonbestemt tilstrækkelighed såvel som 
ugentlige og daglige prognoser for deres 
respektive regioner i henhold til artikel 9 i 
[forordning om risikoberedskab]. Den 
kortfristede vurdering af tilstrækkelighed 
skal supplere den langsigtede vurdering af 
ressourcetilstrækkelighed, som sikrer en 
koordineret europæisk vurdering af 
tilstrækkelighed til at vurdere behovet for 
kapacitetsmekanismer

Or. en

Ændringsforslag 1574
Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – nr. 13.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13.2. De regionale driftscentre skal hvert 
år forberede og udføre krisesimulering i 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 12, stk. 3, 
i [forordningen om risikoberedskab som 
foreslået ved COM(2016) 862].

13.2. Uddelegerer ENTSO-E denne 
funktion, skal de regionale driftscentre 
hvert år forberede og udføre 
krisesimulering i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 12, stk. 3, i [forordningen om 
risikoberedskab som foreslået ved 
COM(2016) 862].

Or. en

Ændringsforslag 1575
Claude Turmes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – nr. 13.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13.2a. Regionale operationelle centre 
skal høres, når der udarbejdes en metode 
til kortfristet vurdering af tilstrækkelighed 
og en metode til at kortlægge de mest 
relevante elkrisescenarier i en regional 
sammenhæng i henhold til artikel 8, stk. 
2, og artikel 5, stk. 4, i [forordning om 
risikoberedskab].

Or. en

Ændringsforslag 1576
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Kortlægning af behov for 
transmissionskapacitet.

13a (nyt) 1. De regionale 
koordinationscentre skal give støtte til 
systemdriftsregionens 
transmissionssystemoperatører 
vedrørende kortlægning af behov for 
transmissionskapacitet.

13a (nyt) 2. Regionale 
koordinationscentre skal foreslå 
prioriteter for investeringer i nettene til 
systemdriftsregionens 
transmissionssystemoperatører på 
grundlag af mindst følgende kriterier:

a) langfristede vurderinger af 
systemtilstrækkelighed

b) situationen for det sammenkoblede 
system
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c) kortlagt strukturel 
kapacitetsbegrænsning.

Or. en
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