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Ändringsförslag 16
Mariela Velichkova Baeva

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ett årsarbetsprogram. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 17
Mariela Velichkova Baeva

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En årsrapport. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 18
Mariela Velichkova Baeva

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana villkor krävs för att 
marknaden ska fungera effektivt.

1. På rekommendation från byrån, som 
ska ha samrått med berörda aktörer, ska 
kommissionen utfärda strategiska 
riktlinjer för Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som ska gälla för de frågor som 
anges i artiklarna 2c.1c och 2c.3. Utifrån 
riktlinjerna ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el utarbeta föreskrifter för de områden 
som anges i artiklarna 2c.1 c och 2c.3.

Or. en

Motivering

Byrån bör få större befogenheter att styra ENTSO för konkurrensens skull (för att säkra  icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en fungerande inre marknad).  För att uppnå detta 
mål bör byrån ge formella råd till kommissionen i inledningen av regleringsförfarandet  i 
form av strategiska riktlinjer, utifrån vilka ENTSO kan utarbeta tekniska föreskrifter.  
Härmed undviker man att de systemansvariga för överföringssystemen blir självreglerande.  
Detsamma bör också gälla för den tioåriga investeringsplanen (artikel 2c.1 c).

Ändringsförslag 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska utarbeta ingående föreskrifter i 
enlighet med punkt 1 och lämna in dessa 
till byrån för godkännande. 

Or. en

Motivering

Byrån bör få större befogenheter att styra ENTSO för konkurrensens skull (för att säkra  icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en fungerande inre marknad).  För att uppnå detta 
mål bör byrån ge formella råd till kommissionen i inledningen av regleringsförfarandet i form 
av strategiska riktlinjer, utifrån vilka ENTSO kan utarbeta tekniska föreskrifter.  Härmed 
undviker man att de systemansvariga för överföringssystemen blir självreglerande.  
Detsamma bör också gälla för den tioåriga investeringsplanen (artikel 2c.1 c).

Ändringsförslag 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Byrån ska kontrollera att de 
föreskrifter som lämnats in till 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el 
överensstämmer med de strategiska 
riktlinjerna i punkt 1. 

Or. en

Motivering

Byrån bör få större befogenheter att styra ENTSO för konkurrensens skull (för att säkra  icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en fungerande inre marknad).  För att uppnå detta 
mål bör byrån ge formella råd till kommissionen i inledningen av regleringsförfarandet i form 
av strategiska riktlinjer, utifrån vilka ENTSO kan utarbeta tekniska föreskrifter.  Härmed 
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undviker man att de systemansvariga för överföringssystemen blir självreglerande.  
Detsamma bör också gälla för den tioåriga investeringsplanen (artikel 2c.1 c).

Ändringsförslag 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska övervaka hur Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el följer 
föreskrifterna och rapportera 
överträdelser till kommissionen, som ska 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
föreskrifterna ska följas på ett korrekt 
sätt.  

Or. en

Motivering

Det föreslagna direktivet ger för stora befogenheter åt ENTSO. Övervakningen av 
föreskrifterna bör vara rättvis och objektiv för att säkerställa icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en väl fungerande marknad. Därför kan övervakningen inte anförtros åt de 
systemansvariga själva, utan måste skötas av byrån.  

Ändringsförslag 23
Daniel Dăianu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
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systemansvariga för överföringssystemen 
för el för att bidra till de arbetsuppgifter 
som anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och får fatta investeringsbeslut 
baserade på denna plan.

systemansvariga för överföringssystemen 
för el för att bidra till de arbetsuppgifter 
som anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
informera om sina utvecklingsplaner och
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och får fatta investeringsbeslut 
baserade på denna plan, med 
förhandsgodkännande från byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

För åtskillnadens skull bör de systemansvariga kunna fatta investeringsbeslut.  För att 
energimarknaden ska fungera behövs det samordning på europeisk nivå.

Ändringsförslag 24
Daniel Dăianu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

"4. De systemansvariga ska offentliggöra 
relevant information om beräknad och 
faktisk förbrukning, om tillgänglighet och 
faktisk produktionsanvändning samt 
effekttillgångar, om tillgänglighet och 
användning av nätet och 
sammanlänkningar, om balansering av el 
och reservkapacitet.

”4. De systemansvariga ska offentliggöra 
relevant information om beräknad och 
faktisk förbrukning, om tillgänglighet och 
faktisk användning av nätet och 
sammanlänkningar, om balansering av el 
och reservkapacitet. Enskilda uppgifter om 
produktion och effekttillgångar samt 
uppgifter om överföringsnätet får 
sekretessbeläggas om detta krävs för att 
skydda viktig infrastruktur.  Sekretessen 
ska dock inte gälla för 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter.

Or. en
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Motivering

Sekretessåtgärder är berättigade av säkerhetsskäl och med hänsyn till den nationella
säkerheten. Eftersom det dock råder ett stort ömsesidigt beroende mellan de nationella näten 
och deras säkerhet måste förbättras är det viktigt att vederbörlig information når europeisk 
nivå.  Lämpliga strategier bör utformas på europeisk nivå för att kriser ska kunna förebyggas 
effektivt.
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