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Ændringsforslag 16
Mariela Velichkova Baeva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) et årligt arbejdsprogram (d) vedtager et årligt arbejdsprogram

Or. en

Ændringsforslag 17
Mariela Velichkova Baeva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en årsberetning; (e) vedtager en årsberetning;

Or. en

Ændringsforslag 18
Mariela Velichkova Baeva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed.

(f) fastlægger årlige sommer- og 
vinterprognoser for produktionens 
tilstrækkelighed.
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Or. en

Ændringsforslag 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af agenturet kan
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Efter råd fra agenturet, der har hørt de 
berørte aktører, udarbejder 
Kommissionen strategiske retningslinjer 
for Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet omfattende de emner, der er 
opstillet i artikel 2c, stk. 1, litra c, og 
artikel 2c, stk. 3, på grundlag af hvilke 
Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet udarbejder regler på de i artikel 
2c, stk. 1, litra c, og artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konkurrencen (for at sikre ikke diskriminering, effektiv konkurrence og en 
effektiv funktion af det indre marked) bør agenturet gives større beføjelser til at regulere 
ENTSO. For at nå dette mål bør agenturet yde formel rådgivning til Kommissionen i 
begyndelsen af lovgivningsprocessen i form af strategiske retningslinjer, på grundlag af 
hvilke ENTSO kan udarbejde tekniske regler. Denne proces forhindrer muligheden for, at 
transmissionssystemoperatørerne regulerer sig selv. Den samme proces bør også gælde for 
den tiårige investeringsplan (artikel 2c, stk. 1, litra c).
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Ændringsforslag 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1.a) Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet udvikler detaljerede 
retningslinjer i medfør af stk. 1, og 
forelægger disse for agenturet til 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konkurrencen (for at sikre ikke diskriminering, effektiv konkurrence og en 
effektiv funktion af det indre marked) bør agenturet gives større beføjelser til at regulere 
ENTSO. For at nå dette mål bør agenturet yde formel rådgivning til Kommissionen i 
begyndelsen af lovgivningsprocessen i form af strategiske retningslinjer, på grundlag af 
hvilke ENTSO kan udarbejde tekniske regler. Denne proces forhindrer muligheden for, at 
transmissionssystemoperatørerne regulerer sig selv. Den samme proces bør også gælde for 
den tiårige investeringsplan (artikel 2c, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 21
Mariela Velichkova Baeva og John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Agenturet kontrollerer, at de regler, 
der fremlægges af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet, er i overensstemmelse med de 
strategiske retningslinjer fastsat i stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konkurrencen (for at sikre ikke diskriminering, effektiv konkurrence og en 
effektiv funktion af det indre marked) bør agenturet gives større beføjelser til at regulere 
ENTSO. For at nå dette mål bør agenturet yde formel rådgivning til Kommissionen i 
begyndelsen af lovgivningsprocessen i form af strategiske retningslinjer, på grundlag af 
hvilke ENTSO kan udarbejde tekniske regler. Denne proces forhindrer muligheden for, at 
transmissionssystemoperatørerne regulerer sig selv. Den samme proces bør også gælde for 
den tiårige investeringsplan (artikel 2c, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2e – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Agenturet skal overvåge Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører for 
Elområdets gennemførelse af sådanne 
regler og indberette enhver overtrædelse 
til Kommissionen, som træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre en 
korrekt gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv giver ENTSO for vide beføjelser. Overvågningen af ovennævnte regler 
skal være retfærdig og objektiv for at sikre ikke diskriminering, effektiv konkurrence og en 
effektiv funktion af markedet. Derfor kan det ikke overlades til 
transmissionssystemoperatørerne selv, men bør være en opgave for agenturet.
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Ændringsforslag 23
Daniel Dăianu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2h – stk. 1 – afsnit. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør de en 
regional investeringsplan hvert andet år og 
kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
investeringsplan.

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet fremlægger de 
oplysninger om deres udviklingsplaner og
offentliggør en regional investeringsplan 
hvert andet år og kan træffe 
investeringsbeslutninger på grundlag af 
denne regionale investeringsplan, der 
forhåndsgodkendes af agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder..

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ordentlig adskillelse skal transmissionssystemoperatørerne kunne træffe 
investeringsbeslutninger. For at skabe et funktionsdygtigt energimarked bør koordineringen 
varetages på europæisk plan.

Ændringsforslag 24
Daniel Dăianu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – litra 4
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør relevante data om den 
forventede og faktiske efterspørgsel, om 

4. Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør relevante data om den 
forventede og faktiske efterspørgsel, om 
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disponibiliteten og den faktiske anvendelse 
af produktionsanlæg og systembelastende 
anlæg, om disponibiliteten og 
anvendelsen af nettet og 
samkøringslinjerne og om balancestrøm og 
reservekapacitet.

disponibiliteten og den faktiske anvendelse 
af nettet og samkøringslinjerne og om 
balancestrøm og reservekapacitet.
Individuelle data vedrørende generatorer 
og belastninger samt data vedrørende 
transmissionsnettet kan forblive 
fortrolige, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til beskyttelsen af kritisk 
infrastruktur. En sådan fortrolighed 
gælder dog ikke Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Fortrolighedsforanstaltninger er rent faktisk berettigede af hensyn til den nationale sikkerhed.
Da den store indbyrdes afhængighed mellem nationale net og deres sikkerhed skal øges, er 
det imidlertid vigtigt, at korrekt information når frem til europæisk plan. Der skal udformes 
passende strategier på europæisk plan for at muliggøre en effektiv kriseforebyggelse.
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