
AM\713546DA.doc PE404.393v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2007/0195(COD)

17.3.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
89 - 225

Udkast til betænkning
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

Fælles regler for det indre marked for elektricitet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.393v01-00 2/110 AM\713546DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\713546DA.doc 3/110 PE404.393v01-00

DA

Ændringsforslag 89
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Erfaringerne med gennemførelsen af 
direktiv 2003/54/EF viser de fordele, der 
kan opnås ved det indre marked for 
elektricitet i form af effektivitetsgevinster, 
prisnedsættelser, højere servicestandarder 
og øget konkurrence. Der er imidlertid 
stadig betydelige mangler og fortsat 
muligheder for at få markedet til at 
fungere bedre. Bl.a. er der behov for 
konkrete foranstaltninger til sikring af 
lige konkurrencevilkår på 
produktionsniveau, navnlig gennem 
medregning af alle kort- og langsigtede 
miljøomkostninger, og mindskelse af 
risikoen for markedsdominans og 
aggressiv adfærd, sikring af ikke-
diskriminerende transmissions- og 
distributionstariffer via netadgang på 
grundlag af tariffer, der offentliggøres, 
inden de træder i kraft, og sikring af, at 
små og sårbare kunders rettigheder 
beskyttes, og at der gives oplysninger om, 
hvilke energikilder der er anvendt til 
elektricitetsproduktionen, samt en 
henvisning til kilder, hvor disse er 
tilgængelige, med oplysninger om deres 
miljømæssige indvirkning.

Or. en

Begrundelse

Den vigtige betragtning 2 i direktiv 2003/54 genindsættes. Medmindre miljøomkostningerne 
ved elektricitetsproduktion medregnes i prisen, vil der fortsat markedsforvridninger. Når der 
via emissionshandelssystemet gøres forsøg på at medregne omkostningerne ved CO2-
emissioner gennem auktioner over certifikater, skal der medtages et parallelt initiativ for at
medregne andre miljøomkostninger i energiprisen. Kommissionen bør begynde at overvåge 
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sådanne forvridninger af markedet.

Ændringsforslag 90
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den overordnede harmonisering af 
elektricitetsmarkedet forårsager ulige 
prisvirkninger i forskellige lande.

Or. en

Begrundelse

I lande med billig elektricitet mindsker efterspørgslen fra lande med dyr elektricitet udbuddet 
som følge af eksport af elektricitet, og den lavere efterspørgsel øger priserne for forbrugerne.
Derfor har harmoniseringen også negative virkninger på markederne, og dette skal også 
tages i betragtning.

Ændringsforslag 91
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Virkningerne af harmoniseringen 
skal undersøges nøje, fordi de 
ubalancerede følger af engrospriserne i 
marginalområdet og som følge af 
overskud på handel med 
emissionsrettigheder for producenter af 
vandkraft og kernekraft.

Or. en
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Begrundelse

Prismekanismen på det harmoniserede europæiske elmarked skaber uventede overskud for 
selskaber, der producerer vandkraft og kernekraft, som ikke har brug for 
emissionsrettigheder. Engrospriserne på elektricitetsbørserne baseres i dag på 
marginalprisen og defineres som de højeste produktionsomkostninger plus prisen på 
emissionsrettigheder, selv om producenten ikke har brug for dem. Prissystemet skal udvikles, 
så engrosprisen på elektricitetsbørserne tager hensyn til de forskellige 
produktionsomkostninger.

Ændringsforslag 92
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På nuværende tidspunkt er det dog ikke 
muligt at sikre enhver virksomhed i 
Fællesskabet retten til at sælge el i alle 
medlemsstaterne på lige vilkår, uden 
diskrimination eller ugunstige betingelser. 
Navnlig kan endnu ikke alle 
medlemsstaterne sikre ikke-
diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme niveau, 
eftersom de nuværende lovrammer er 
utilstrækkelige.

(3) På nuværende tidspunkt er det dog ikke 
muligt at sikre alle virksomheder i alle 
medlemsstater retten til at sælge el i alle 
medlemsstaterne på lige vilkår, uden 
diskrimination eller ugunstige betingelser. 
Navnlig kan endnu ikke alle 
medlemsstaterne sikre ikke-
diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme niveau, 
eftersom de nuværende lovrammer er 
utilstrækkelige.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til ordlyd giver indtryk af, at de konkurrenceproblemer, som 
Kommissionen forsøger at løse, findes i alle medlemsstater over hele EU.
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Ændringsforslag 93
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En sikker elektricitetsforsyning er af 
vital betydning for udviklingen af det 
europæiske samfund, for gennemførelsen 
af en bæredygtig politik for 
klimaforandringer samt for at fremme 
konkurrence på det indre marked. Med 
henblik på dette bør sammenkoblinger på 
tværs af grænserne videreudvikles for at
sikre leveringen af alle energikilder til 
den lavest mulige pris til både forbrugere 
og erhvervsliv i Den Europæiske Union

Or. en

Ændringsforslag 94
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ejendomsretlig adskillelse mellem 
selskaber, der producerer og leverer 
elektricitet, og selskaber, der ejer 
transmissionssystemerne, er vigtig for 
installation af ny, vedvarende energi i 
Europa.

Or. es
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Ændringsforslag 95
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Et fungerede indre marked for 
elektricitet skal både give producenter 
med de rette incitamenter til investering i 
ny elproduktionsanlæg og forbrugerne 
hensigtsmæssige muligheden for at 
fremme en mere effektiv 
energianvendelse; en sikker 
energiforsyning er en forudsætning for 
dette.

Or. en

Ændringsforslag 96
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Eftersom de vedvarende kilder er 
konstante energikilder, er det vigtigt at 
udvikle sammenkoblingskapacitet på 
elområdet inden for Den Europæiske 
Union, idet man er særligt opmærksom på 
de mest isolerede lande og regioner på 
Unionens energimarked for at give 
medlemsstaterne de nødvendige midler til 
at nå målet om 20 % vedvarende energi 
inden 2020.

Or. es

Begrundelse

Sammenhængen mellem procentdelen for sammenkobling og den installerede kapacitet for 
vedvarende energiproduktion er vital for at nå målet om 20 % vedvarende energi.
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Ændringsforslag 97
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Det indre marked bør øge 
samhandelen og transporten af elektricitet 
over grænserne for at sikre den bedst 
mulige anvendelse af den 
elproduktionskapacitet, der er til 
rådighed, til de lavest mulige priser.
Samtidig må dette ikke blive en 
undskyldning for medlemsstaterne og 
producenterne til ikke at investere i ny og 
moderne teknologi til elproduktion.
Medlemsstater, der som følge af deres 
lovgivning eller politiske beslutninger, 
vælger at reducere deres kapacitet inden 
for ikke-CO2-udledende elproduktion bør 
bidrage med den samme elproduktion, 
som kunne opnås med vedvarende kilder, 
og forklare, hvordan de vil nå dette mål.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at man opretholder incitamenterne til at investere i ikke-CO2-udledende 
elproduktion med henblik på at opfylde efterspørgslen på energi.
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Ændringsforslag 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionens meddelelse af 10. 
januar 2007 om "En energipolitik for 
Europa" fremhæver, hvor vigtigt det er at 
fuldføre det indre elmarked og skabe lige 
vilkår for alle elselskaber i Fællesskabet. 
Meddelelsen om det indre energimarked og 
slutrapporten om konkurrencen i sektoren
viste, at de nuværende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerende 
indre marked kan opfyldes.

(4) Kommissionens meddelelse af 10. 
januar 2007 om "En energipolitik for 
Europa" fremhæver, hvor vigtigt det er at 
fuldføre det indre elmarked og skabe lige 
vilkår for alle elselskaber i Fællesskabet. 
Meddelelsen om det indre energimarked 
viste, at de nuværende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerende 
indre marked kan opfyldes. Desuden 
indeholdt slutrapporten om konkurrencen 
i sektoren og konsekvensvurderingen til 
støtte for lovgivningspakken om det 
interne energimarked ingen 
overbevisende resultater, der gjorde det 
muligt at finde den eneste eller bedste 
metode til at forbedre det indre markeds 
funktion.

Or. fr

Begrundelse

Den endelige rapport over sektorundersøgelsen af konkurrencen blev kritiseret kraftigt, da 
den blev forelagt ITRE-Udvalget, navnlig på grund af særdeles tvivlsomme statistiske 
sammenhænge samt en række ufuldstændige oplysninger uden referencer. Den indeholdt en 
delbemærkning om, hvordan elektricitetsnettene i Europa fungerer, og gav derfor ikke 
mulighed for at definere en enkelt måde til forbedring af, hvordan det indre elmarked 
fungerer.
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Ændringsforslag 99
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre konkurrence og 
elforsyning til den lavest mulige pris, idet 
man samtidig undgår, at store aktører 
dominerer markedet, bør medlemsstaterne 
og de nationale regulerende myndigheder 
lette grænseoverskridende adgang for nye 
leverandører af forskellige energikilder 
samt nye elforsyningsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, og sikre andre markedsdeltagere fair adgang.

Ændringsforslag 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Uden effektiv adskillelse mellem net på 
den ene side og produktions- og 
forsyningsvirksomhed på den anden er der 
risiko for forskelsbehandling, ikke kun 
hvad angår netdriften, men også hvad 
angår incitamentet for vertikalt integrerede
virksomheder til at investere tilstrækkeligt i 
deres net.

(5) Uden effektiv adskillelse mellem net på 
den ene side og produktions- og 
forsyningsvirksomhed på den anden er der 
risiko for forskelsbehandling, ikke kun 
hvad angår netdriften, men også hvad 
angår incitamentet for virksomheder til at 
investere tilstrækkeligt i deres net. Den 
vigtigste motivation for investeringer er 
operatørens udbytte. Hvis den nationale 
reguleringsmyndighed fastsætter en lav 
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udbyttegrad, vil det føre til lavere 
investeringer. På den på den anden side 
fastsætter en rimelig og hensigtsmæssig 
udbyttegrad, hvor man sikrer, at 
indtægterne dækker udgifterne og 
tilbagebetalingen på disse investeringer, 
vil det automatisk føre til større 
investeringer, uanset om 
netværksoperatøren tilhører en integreret 
virksomhed. Derfor ligger den primære, 
afgørende faktor for investeringerne i 
prisreguleringen og i de nationale 
regulerende myndigheders rolle og 
beføjelser, som bør styrkes med henblik på 
færdiggørelsen af det indre marked til 
fordel for forbrugeren.

Or. fr

Begrundelse

Et selskabs ejerstruktur er ikke en afgørende faktor for investeringerne, som foretages ud fra 
sandsynligheden for rentabilitet og for at opnå en gevinst af investeringen. Adskillelse af 
ejerskabet løser ikke det problem, der ligger i alle monopoler, som er risikoen for, at man 
udnytter situationen til at maksimere indtægterne fra monopolet. Denne risiko findes uanset 
ejerstrukturen, uanset om der er tale om et vertikalt integreret selskab eller ej.

Ændringsforslag 101
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De nuværende regler om selskabsretlig 
og funktionel adskillelse har endnu ikke 
ført til effektiv adskillelse for 
transmissionssystemoperatørernes 
vedkommende. På mødet i Bruxelles den 8. 
og 9. marts 2007 opfordrede Det 
Europæiske Råd Kommissionen til at 
udarbejde lovgivningsforslag om effektiv 
adskillelse af forsynings- og 
produktionsaktiviteter fra netdrift.

(6) De nuværende regler om selskabsretlig 
og funktionel adskillelse har endnu ikke 
ført til effektiv adskillelse for 
transmissionssystemoperatørernes 
vedkommende i de enkelte medlemsstater, 
til dels på grund af manglende 
gennemførelse af den nuværende EU-
lovgivning. På mødet i Bruxelles den 8. og 
9. marts 2007 opfordrede Det Europæiske 
Råd Kommissionen til at udarbejde 
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lovgivningsforslag om effektiv adskillelse 
af forsynings- og produktionsaktiviteter fra 
netdrift.

Or. en

Begrundelse

Det skal nævnes, at en af grundene til, at de europæiske energimarkeder ikke fungerer 
optimalt, er den utilstrækkelige gennemførelse af de nuværende regler, hvilket også blev 
understreget i punkt 151 til 153 og 478 i sektorundersøgelsesrapporten af 10. januar 2007.

Ændringsforslag 102
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De nuværende regler om selskabsretlig 
og funktionel adskillelse har endnu ikke 
ført til effektiv adskillelse for 
transmissionssystemoperatørernes 
vedkommende. På mødet i Bruxelles den 8. 
og 9. marts 2007 opfordrede Det 
Europæiske Råd Kommissionen til at 
udarbejde lovgivningsforslag om effektiv 
adskillelse af forsynings- og 
produktionsaktiviteter fra netdrift.

(6) De nuværende regler om selskabsretlig 
og funktionel adskillelse har endnu ikke 
ført til effektiv adskillelse for 
transmissionssystemoperatørernes 
vedkommende i de enkelte medlemsstater, 
til dels på grund af manglende 
gennemførelse af den nuværende EU-
lovgivning. På mødet i Bruxelles den 8. og 
9. marts 2007 opfordrede Det Europæiske 
Råd Kommissionen til at udarbejde 
lovgivningsforslag om effektiv adskillelse 
af forsynings- og produktionsaktiviteter fra 
netdrift.

Or. en

Begrundelse

Det skal nævnes, at en af grundene til, at de europæiske energimarkeder ikke fungerer 
optimalt, er den utilstrækkelige gennemførelse af de nuværende regler, hvilket også blev 
understreget i punkt 151 til 153 og 478 i sektorundersøgelsesrapporten af 10. januar 2007.



AM\713546DA.doc 13/110 PE404.393v01-00

DA

Ændringsforslag 103
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den udførte konsekvensvurdering 
beviste ikke uden for enhver tvivl, at der 
fandtes en årsagssammenhæng mellem 
diskrimination i forbindelse med adgang 
og ejerstruktur, mellem 
investeringsomfang og ejerstruktur eller 
mellem prisniveau og ejerstruktur. De 
empiriske data peger snarere på en 
årsagssammenhæng mellem alle de 
ovenstående faktorer og den faktiske 
regulering.

Or. de

Begrundelse

Den fremlagte konsekvensvurdering indeholder de empiriske data, der udgør grundlaget for 
disse forslag. Efter et nærmere kig på indholdet af og baggrunden for konsekvensvurderingen, 
hersker der stadig tvivl om, hvorvidt de foreslåede foranstaltninger er egnede til at nå målene 
med denne pakke af foranstaltninger.

Ændringsforslag 104
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er helt klart den 

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, betragtes af 
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mest effektive og stabile udvej til at løse 
den iboende interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede
Europa-Parlamentet i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 
det mest effektive middel til at sikre
investeringer i infrastruktur på en ikke-
diskriminerende måde, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed.
Medlemsstaterne bør derfor være 
forpligtet til at sørge for, at den eller de 
samme personer ikke har ret til at udøve 
kontrol, heller ikke via blokerende 
mindretalsrettigheder ved beslutninger af 
strategisk betydning, over et produktions-
eller forsyningsselskab, samtidig med at 
vedkommende har interesser i eller 
udøver rettigheder over for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem. Omvendt bør 
kontrol over en 
transmissionssystemoperatør udelukke 
muligheden for at besidde interesser i 
eller udøve rettigheder over for et 
forsyningsselskab.

Kommissionen som den mest effektive og 
stabile udvej til at løse den iboende 
interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Europa-
Parlamentet betegnede i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som et 
effektivt middel til at sikre investeringer i 
infrastruktur på en ikke-diskriminerende 
måde, fair netadgang for nytilkomne 
virksomheder og markedsgennemsigtighed.
Eftersom Fællesskabet ikke har 
kompetence til at beordre 
eksproprieringer af foretagender og 
produktionsmidler og er bundet af den 
grundlæggende ejendomsret, bør 
medlemsstaterne imidlertid også have ret 
til at indføre mindre indgribende og 
billigere mekanismer til at løse 
interessekonflikter og sikre 
investeringerne. Desuden kan kun 
sådanne alternativer sikre ligebehandling 
af offentlige og private foretagender, 
hvilket er et grundlæggende princip i 
fællesskabslovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Selv om adskillelse af ejerskab kan betragtes som en effektiv løsning på interessekonflikter i 
integrerede foretagender, har alle fortalere for adskillelse af ejerskab hidtil påvist, at de 
nuværende konkurrenceproblemer på de europæiske energimarkeder kun kan løses gennem 
adskillelse af ejerskabet for transmissionssystemoperatørerne. Desuden giver adskillelse af 
ejerskab anledning til alvorlig bekymring med hensyn til Fællesskabets kompetencer. 
Ejendomsretten er garanteret i fællesskabsretten.
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Ændringsforslag 105
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er helt klart den 
mest effektive og stabile udvej til at løse 
den iboende interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede
Europa-Parlamentet i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 
det mest effektive middel til at sikre
investeringer i infrastruktur på en ikke-
diskriminerende måde, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed.
Medlemsstaterne bør derfor være 
forpligtet til at sørge for, at den eller de 
samme personer ikke har ret til at udøve 
kontrol, heller ikke via blokerende 
mindretalsrettigheder ved beslutninger af 
strategisk betydning, over et produktions-
eller forsyningsselskab, samtidig med at 
vedkommende har interesser i eller 
udøver rettigheder over for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem. Omvendt bør 
kontrol over en 
transmissionssystemoperatør udelukke 
muligheden for at besidde interesser i 
eller udøve rettigheder over for et 
forsyningsselskab.

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, betragtes af 
Kommissionen som den mest effektive og 
stabile udvej til at løse den iboende 
interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Europa-
Parlamentet betegnede i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 
det mest effektive middel til at sikre
investeringer i infrastruktur på en ikke-
diskriminerende måde, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed.
Medlemsstaterne bør imidlertid også have 
ret til at anvende mindre indgribende 
mekanismer til løsning af 
interessekonflikter og til at sikre 
investeringer under særlige forhold.

Or. en
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Begrundelse

Selv om adskillelse af ejerskab kan betragtes som en effektiv løsning på interessekonflikter i 
integrerede foretagender, har alle fortalere for adskillelse af ejerskab hidtil påvist, at de 
nuværende konkurrenceproblemer på de europæiske energimarkeder kun kan løses gennem 
adskillelse af ejerskabet for transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er helt klart den 
mest effektive og stabile udvej til at løse
den iboende interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede
Europa-Parlamentet i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 
det mest effektive middel til at sikre
investeringer i infrastruktur på en ikke-
diskriminerende måde, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed.
Medlemsstaterne bør derfor være 
forpligtet til at sørge for, at den eller de 
samme personer ikke har ret til at udøve 
kontrol, heller ikke via blokerende 
mindretalsrettigheder ved beslutninger af 
strategisk betydning, over et produktions-
eller forsyningsselskab, samtidig med at 
vedkommende har interesser i eller 
udøver rettigheder over for en 

(7) Virkelig adskillelse kan sikres ved at
fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er en af løsningerne 
på den iboende interessekonflikt. Europa-
Parlamentet betegnede i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 
det mest effektive middel til at sikre
investeringer i infrastruktur på en ikke-
diskriminerende måde, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed.
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transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem. Omvendt bør 
kontrol over en 
transmissionssystemoperatør udelukke 
muligheden for at besidde interesser i 
eller udøve rettigheder over for et 
forsyningsselskab.

Or. fr

Begrundelse

Adskillelse er ejerskab er en af de metoder, Kommissionen foreslår til løsning af de 
interessekonflikter, der ligger i vertikalt integrerede virksomheder. Det er ikke den eneste 
metode, der kan anvendes til at opnå dette, og bør fortsat være en valgmulighed blandt de 
andre, der nævnes i direktivet. Der findes ingen overbevisende beviser for, at adskillelse af 
ejerskab giver mulighed for forsyningssikkerhed. Ingen seriøse konsekvensanalyser har 
leveret sådanne beviser.

Ændringsforslag 107
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De systemer, der indføres, skal være 
effektive med hensyn til at bilægge 
eventuelle interessekonflikter mellem 
producenter og 
transmissionssystemoperatører for at sikre 
de nødvendige investeringer og sikre nye 
aktører adgang under en gennemsigtig og 
effektiv reguleringsordning.

Or. en

Begrundelse

Alle systemer, der indføres, skal være effektive og gennemsigtige - og skal på den anden side 
sikre, at de nødvendige investeringer foretages.
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Ændringsforslag 108
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør medlemsstaterne
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser. Da der er vertikale 
forbindelser mellem elsektoren og 
gassektoren, gælder bestemmelserne om 
adskillelse også på tværs af de to sektorer.

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør de medlemsstater, der 
beslutter sig for adskillelse af ejerskab,
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser. Da der er vertikale 
forbindelser mellem elsektoren og 
gassektoren, gælder bestemmelserne om 
adskillelse også på tværs af de to sektorer.

Or. en

Begrundelse

Den nye ordlyd tager hensyn til, at adskillelse af ejerskab kun er én af mulighederne.

Ændringsforslag 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De medlemsstater, der ønsker det, 
kan anvende bestemmelserne i dette 
direktiv vedrørende en effektiv adskillelse 
af transmissionssystemer og 
transmissionssystemoperatører. Denne 
adskillelse er effektiv, fordi den bidrager 
til at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed. Den er effektiv, fordi den 
skaber mere hensigtsmæssige 
reguleringsmæssige rammer til sikring af 
fair konkurrence, tilstrækkelige 
investeringer, adgang for nye aktører og 
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integration af elmarkederne. Den er 
baseret på en søjle af organisatoriske 
foranstaltninger og foranstaltninger 
vedrørende styring af 
transmissionssystemoperatørerne og på en 
søjle af foranstaltninger vedrørende 
investeringer, der sammenkobler ny 
produktionskapacitet med netværket og 
markedsintegrationen gennem et 
regionalt samarbejde. Dette er i 
overensstemmelse med kravene, som Det 
Europæiske Råd fastlagde på sit møde i 
Bruxelles den 8. og 9. marts 2007.

Or. fr

Begrundelse

Den effektive adskillelse af transmissionssystemer og af transmissionssystemoperatører 
bidrager til at sikre transmissionssystemoperatørernes uafhængighed gennem en række 
foranstaltninger, der er forenelige med de nationale forfatninger og i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og kapitalens fri bevægelighed. Den er knyttet sammen med 
foranstaltninger, der skal tilskynde til investeringer og markedsintegration, og udgør et 
samlet svar, og et svar, der skal fremføres i direktivet.

Ændringsforslag 110
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør det kunne sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

udgår

Or. en



PE404.393v01-00 20/110 AM\713546DA.doc

DA

Begrundelse

Ejendomsretlig adskillelse af de nationale transportnet er den eneste mulighed for at 
garantere, at administratorerne af nationale transportnet er uafhængige, og for at forbedre 
gennemsigtigheden. Det ville også sætte administratorerne af nationale transportnet i stand 
til at blive mere effektive formidlere på markedet. I et system med uafhængige 
systemoperatører forbliver ejerskabet til nationale transportnet og kommercielle aktiviteter 
på samme hænder. Selv om nationale transportaktiviteter er strengt regulerede, fører dette til 
en mangfoldighed af regler.

Ændringsforslag 111
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør det kunne sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør det kunne sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, eller at den 
effektive adskillelse gennemføres, og 
forudsat at der indføres detaljeret 
regulering og et omfattende 
myndighedstilsyn.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges på dette sted i betragtningerne, at transmissionssystemejerne, som ikke 
er omfattet af en ejendomsretlig adskillelse, skal kunne vælge mellem den uafhængige 
systemoperatør og modellen med effektiv adskillelse.
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Ændringsforslag 112
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør det kunne sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør det kunne sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, eller at den 
effektive adskillelse gennemføres, og 
forudsat at der indføres detaljeret 
regulering og et omfattende 
myndighedstilsyn.

Or. en

Begrundelse

Det skal understreges på dette sted i betragtningerne, at transmissionssystemejerne, som ikke 
er omfattet af en ejendomsretlig adskillelse, skal kunne vælge mellem den uafhængige 
systemoperatør og modellen med effektiv adskillelse.

Ændringsforslag 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda og Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) På betingelse af, at bestemmelserne 
om en effektiv og reel juridisk adskillelse 
overholdes, og under forudsætning af, at 
netværksselskabet varetager alle de 
opgaver, der påhviler en netoperatør, og 
forudsat at der indføres en detaljeret 
regulering og kontrolmekanisme, kan 
vertikalt integrerede foretagender forblive 
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ejere af deres netværksaktiver og samtidig 
sikre en effektiv adskillelse af interesser.

Or. en

Begrundelse

Dette henviser til den ændrede artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag 114
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) xx. udgår

Or. en

Begrundelse

Ejendomsretlig adskillelse af de nationale transportnet er den eneste mulighed for at 
garantere, at administratorerne af nationale transportnet er uafhængige, og for at forbedre 
gennemsigtigheden. Det ville også sætte administratorerne af nationale transportnet i stand 
til at blive mere effektive formidlere på markedet. I et system med uafhængige 
systemoperatører forbliver ejerskabet til nationale transportnet og kommercielle aktiviteter 
på samme hænder. Selv om nationale transportaktiviteter er strengt reguleret, fører dette til 
en mangfoldighed af regler.

Ændringsforslag 115
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
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ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler 
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. 
For at interesserne for aktionærer i 
vertikalt integrerede selskaber kan ydes 
fuld beskyttelse, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 
direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse 
indebærer, opfyldes.

forskellige muligheder.

Or. de

Ændringsforslag 116
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler 
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. 
For at interesserne for aktionærer i 
vertikalt integrerede selskaber kan ydes 
fuld beskyttelse, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
forskellige muligheder.
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direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse 
indebærer, opfyldes.

Or. de

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet skal medlemsstaterne træffe beslutning om, hvordan 
målene, der opstilles i forslagene, skal nås.

Ændringsforslag 117
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. 
For at interesserne for aktionærer i 
vertikalt integrerede selskaber kan ydes 
fuld beskyttelse, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 
direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse 

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
tre muligheder: ejendomsretlig adskillelse, 
oprettelse af en uafhængig 
systemoperatør eller effektiv adskillelse.
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indebærer, opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge mellem tre muligheder for adskillelse af 
transmissionsnetværket: ejendomsretlig adskillelse, den uafhængige systemoperatør eller 
effektiv adskillelse. Alle tre muligheder er lige velegnede til at sikre ikkediskriminerende 
adgang til systemet, til at løse interessekonflikter inden for det integrerede foretagende samt 
til at tilskynde til investeringer i nettet.

Ændringsforslag 118
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, eller hvad en 
medlemsstat anser for hensigtsmæssigt 
med henblik på at skabe forudsætninger 
for et effektivt Europæisk Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet eller oprettelsen af en 
overnational 
transmissionssystemoperatør, bør 
medlemsstaterne derfor have mulighed for 
at vælge mellem ejendomsretlig adskillelse 
og, som en undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler sikres, 
at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. For 
at interesserne for aktionærer i vertikalt 
integrerede selskaber kan ydes fuld 
beskyttelse, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
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og aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Begge muligheder for ejendomsretlig adskillelse og ordningen med en uafhængig 
systemoperatør skal tildeles samme status. Medlemsstaterne skal kunne vælge frit - på det 
tidspunkt, hvor direktivet træder i kraft - mellem de forskellige muligheder uanset 
markedsstrukturen på deres område på det pågældende tidspunkt.

Ændringsforslag 119
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
enten ejendomsretlig adskillelse eller
oprettelse af systemoperatører, der er 
uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, eller en effektiv 
adskillelse, der sikrer en effektiv opdeling 
af transmissionssystemoperatøren uden at 
gribe ind i ejerforholdet til nettet og uden 
at medføre salg af enten 
transmissionssystemet eller 
energiproduktionen. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
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aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring indføres en effektiv juridisk adskillelse som et tredje alternativ til 
ejendomsretlig adskillelse og uafhængige systemoperatører.

Ændringsforslag 120
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler sikres, 
at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. For 
at interesserne for aktionærer i vertikalt 
integrerede selskaber kan ydes fuld 
beskyttelse, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
og aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
tre muligheder: ejendomsretlig adskillelse, 
oprettelse af en uafhængig 
systemoperatør eller en effektiv 
adskillelse. Det bør gennem specifikke 
tillægsregler sikres, at løsningen med en 
uafhængig systemoperatør og den effektive 
adskillelse bliver fuldt ud effektiv. For at 
interesserne for aktionærer i vertikalt 
integrerede selskaber kan ydes fuld 
beskyttelse, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
og aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en
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Begrundelse

Det skal understreges på dette sted i betragtningerne, at transmissionssystemejerne, som ikke 
er omfattet af en ejendomsretlig adskillelse, skal kunne vælge mellem den uafhængige 
systemoperatør og modellen med effektiv adskillelse.

Ændringsforslag 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse, effektiv 
adskillelse af transmissionssystemer og af 
transmissionssystemoperatører og
oprettelse af systemoperatører, der er 
uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre transmissionssystemoperatørernes uafhængighed skal medlemsstaterne sikre, at 
vertikalt integrerede selskaber skal overholde bestemmelserne vedrørende ejendomsretlig 
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adskillelse, effektiv adskillelse eller uafhængige netværksbrugere. Disse tre muligheder står 
på lige fod og fremstår som sådan i dette forslag til direktiv.

Ændringsforslag 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda og Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser og 
effektiv og reel juridisk adskillelse af
transmissionssystemoperatører. Det bør 
gennem specifikke tillægsregler sikres, at 
løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. For 
at interesserne for aktionærer i vertikalt 
integrerede selskaber kan ydes fuld 
beskyttelse, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
og aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af uafhængige netværksoperatører bør være en lige så gyldig mulighed. Dette er 
desuden en henvisning til den ændrede artikel 8, stk. 1.
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Ændringsforslag 123
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at styrke konkurrencen på det 
indre marked for elektricitet skal 
kunderne kunne vælge deres leverandører 
og indgå kontrakter om elleverancer fra 
forskellige leverandører.

Or. en

Begrundelse

Ved at gøre det muligt for kunderne at benytte et miks af leverandører bidrager man til at 
udvikle den fri bevægelighed for elektricitet og til at styrke konkurrencen på det indre marked.

Ændringsforslag 124
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår. 
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden.

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor også
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
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Or. de

Begrundelse

Den ulige behandling af offentlige og private ejere af transmissionssystemer er 
diskriminerende, idet problemet med udøvelse af politisk indflydelse fra de enkelte 
medlemsstater fortsat er uløst. De forskellige bestemmelser om adskillelse af offentlige og 
private selskaber strider mod den oprindelige målsætning om liberalisering og strider mod 
lighedsprincippet. Ikkediskriminerende netadgang kan også sikres af privatejede selskaber, 
der er underlagt selskabsretlige bestemmelser.

Ændringsforslag 125
Norbert Glante

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår. 
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden.

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. de

Begrundelse

Den ulige behandling af offentlige og private selskaber er diskriminerende og ubegrundet.
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Ændringsforslag 126
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår. 
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden.

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. en

Begrundelse

Den ulige behandling af offentlige og private transmissionssystemejere er diskriminerende. I 
betragtningerne til Kommissionens forslag skelnes der mellem statsejede og privatejede 
systemer. Derfor vil problemet med samtidig politisk indflydelse fra medlemsstaterne over for 
både den konkurrenceprægede og den regulerede del af energisektoren fortsat være uløst.

Ændringsforslag 127
Paul Rübig, Herbert Reul og Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
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person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår. 
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden.

person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. de

Begrundelse

I henhold til traktatens artikel 295 røres der ikke ved ejendomsretten i medlemsstaterne. I 
henhold til retspraksis ved EF-Domstolen afspejler denne bestemmelse EF-traktatens 
neutralitet med hensyn til ejendomsretlige systemer i medlemsstaterne. Det skal ses i 
sammenhæng med de forskellige betydninger af nationalisering og offentlige selskaber i 
medlemsstaterne. Da EØF blev oprettet, var hensigten at hindre Fællesskabet i at begrænse 
handlemulighederne for medlemsstater med statsøkonomi.

Ændringsforslag 128
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår. 
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 

(12) Ved gennemførelsen af adskillelse bør 
princippet om ikke-diskrimination mellem 
den offentlige og den private sektor 
respekteres. Derfor bør en og samme 
person ikke, hverken alene eller i 
fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår. 
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
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kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden.

kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden. Hvis 
en vertikal integration opretholdes af en 
medlemsstat, som kontrollerer såvel 
transmissionssystemoperatøren som 
selskaber, der arbejder med produktions-
eller forsyningaktiviteter, bør kravene om 
en effektiv adskillelse fortsat være 
obligatorisk for sådanne enheder.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at statsejede og private selskaber behandles lige.

Ændringsforslag 129
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet holdes adskilt, bør de 
regulerende myndigheder have beføjelse 
til at afvise certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 

(13) Der bør være adskillelse mellem net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber.
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regulerende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en certificeringsprocedure for ejendomsretligt adskilte 
transmissionssystemoperatører og uafhængige systemoperatører er for dyr og bureaukratisk.
Korrekt gennemførelse af reglerne om adskillelse kan også sikres gennem løbende 
overvågning og kontrol af transmissionssystemoperatørerne fra de regulerende myndigheders 
side.

Ændringsforslag 130
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet holdes adskilt, bør de 
regulerende myndigheder have beføjelse 
til at afvise certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

(13) Der bør være adskillelse mellem net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre ensartet 
anvendelse af disse bestemmelser i hele 
Fællesskabet og overholdelse af 
Fællesskabets internationale forpligtelser, 
bør Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Det skal understreges på dette sted i betragtningerne, at transmissionssystemejerne, som ikke 
er omfattet af en ejendomsretlig adskillelse, skal kunne vælge mellem den uafhængige 
systemoperatør og modellen med effektiv adskillelse.

Ændringsforslag 131
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

(13) Der bør være adskillelse mellem net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør agenturet
have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

Or. lt
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Ændringsforslag 132
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At energiforsyningerne beskyttes, er af stor 
betydning for den offentlige sikkerhed og 
hænger derfor tæt sammen med et 
velfungerende EU-elmarked. Elektricitet 
kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende elmarkeder, 
og navnlig net og andre elforsyningsanlæg, 
spiller en afgørende rolle for den offentlige 
sikkerhed, økonomiens konkurrenceevne 
og fællesskabsborgernes velfærd. Uden at 
det berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
eltransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, og der er 
derfor behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.

At energiforsyningerne beskyttes, er af stor
betydning for den offentlige sikkerhed og 
hænger derfor tæt sammen med et 
velfungerende EU-elmarked. Elektricitet 
kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende elmarkeder, 
og navnlig net og andre elforsyningsanlæg, 
spiller en afgørende rolle for den offentlige 
sikkerhed, økonomiens konkurrenceevne 
og fællesskabsborgernes velfærd. Tilfælde 
af fejlrutning bliver først synlige længe 
efter. Uden at det berører dets
internationale forpligtelser, er det 
Fællesskabets opfattelse, at 
eltransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet.

Or. de

Ændringsforslag 133
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At energiforsyningerne beskyttes, er af stor 
betydning for den offentlige sikkerhed og 
hænger derfor tæt sammen med et 

At energiforsyningerne beskyttes, er af stor 
betydning for den offentlige sikkerhed og 
hænger derfor tæt sammen med et 
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velfungerende EU-elmarked. Elektricitet 
kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende elmarkeder, 
og navnlig net og andre elforsyningsanlæg, 
spiller en afgørende rolle for den offentlige 
sikkerhed, økonomiens konkurrenceevne 
og fællesskabsborgernes velfærd. Uden at 
det berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
eltransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, og der er 
derfor behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.

velfungerende EU-elmarked og 
ophævelsen af dets geografiske isolation. 
Elektricitet kan kun bringes ud til EU-
borgerne gennem nettet. Velfungerende 
elmarkeder, og navnlig net og andre 
elforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd. Uden at det 
berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
eltransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, og der er 
derfor behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.

Or. lt

Ændringsforslag 134
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ikke-diskriminerende adgang til 
distributionsnettet er afgørende for 
adgangen til detailkunderne. Mulighederne 
for at forskelsbehandle tredjeparter, hvad 
adgang og investeringer angår, er 
imidlertid mindre betydningsfulde på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet, da 
overbelastningsproblemer og indflydelse 
fra produktionsinteresser i almindelighed 
er af mindre betydning på 
distributionsniveauet end på 

(15) Ikke-diskriminerende adgang til 
distributionsnettet er afgørende for 
adgangen til detailkunderne. Mulighederne 
for at forskelsbehandle tredjeparter, hvad 
adgang og investeringer angår, er 
imidlertid mindre betydningsfulde på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet, da 
overbelastningsproblemer og indflydelse 
fra produktionsinteresser i almindelighed 
er af mindre betydning på 
distributionsniveauet end på 
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transmissionsniveauet. Dertil kommer, at 
funktionel udskillelse af 
distributionssystemoperatører i 
overensstemmelse med direktiv 
54/2003/EF først blev obligatorisk fra den 
1. juli 2007, hvorfor det stadig står tilbage 
at vurdere virkningerne af denne regel på 
det indre marked. De nuværende regler for 
selskabsretlig og funktionel adskillelse kan 
føre til effektiv adskillelse, forudsat at de 
defineres tydeligere, gennemføres korrekt 
og overvåges nøje. For at sikre lige vilkår i 
detailsalget bør 
distributionssystemoperatørernes 
aktiviteter derfor overvåges, så de hindres i 
at udnytte deres vertikale integration til at 
styrke deres stilling i konkurrencen på 
markedet, i særdeleshed i forhold til små 
privat- og erhvervskunder.

transmissionsniveauet. 
Distributionssystemerne bør derfor 
eksplicit holdes uden for nærværende 
direktivs bestemmelser. Dertil kommer, at 
funktionel udskillelse af 
distributionssystemoperatører i 
overensstemmelse med direktiv 
54/2003/EF først blev obligatorisk fra den 
1. juli 2007, hvorfor det stadig står tilbage 
at vurdere virkningerne af denne regel på 
det indre marked. De nuværende regler for 
selskabsretlig og funktionel adskillelse kan 
føre til effektiv adskillelse, forudsat at de 
defineres tydeligere, gennemføres korrekt 
og overvåges nøje. For at sikre lige vilkår i 
detailsalget bør 
distributionssystemoperatørernes 
aktiviteter derfor overvåges, så de hindres i 
at udnytte deres vertikale integration til at 
styrke deres stilling i konkurrencen på 
markedet, i særdeleshed i forhold til små 
privat- og erhvervskunder.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at bestemmelserne i den tredje interne energipakke ikke skal gælde på 
distributionsniveau.

Ændringsforslag 135
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Energimyndighederne bør kunne 
træffe afgørelser i alle 
reguleringsspørgsmål, hvis det indre 
marked skal kunne fungere efter hensigten, 
og de bør være fuldt uafhængige af alle 
andre offentlige og private interesser.

(17) Energimyndighederne bør kunne 
træffe afgørelser i alle 
reguleringsspørgsmål, hvis det indre 
marked skal kunne fungere efter hensigten, 
og de bør være fuldt uafhængige af alle
offentlige og private organer eller 
selskaber.
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Or. en

Begrundelse

Reguleringsmyndighederne på energiområdet skal være bundet af den almene interesse.

Ændringsforslag 136
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om elselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
elselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset 
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger til fremme af den 
effektive konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked; 
og de skal kunne sikre høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service under 
hensyntagen til markedsåbningen, sikre 
beskyttelse af sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

(18) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om elselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
elselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger, der sikrer 
forbrugerne fordele gennem fremme af 
den effektive konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked; 
og de skal kunne sikre høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service under 
hensyntagen til markedsåbningen, sikre 
beskyttelse af sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

Or. en

Begrundelse

Fremme af effektiv konkurrence må ikke være et mål i sig selv, men bør være rettet mod 
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kundernes interesser med hensyn til større udvalg, lavere priser og tjenester af bedre kvalitet.

Ændringsforslag 137
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det indre elmarked lider under mangel 
på likviditet og gennemsigtighed, hvilket 
hindrer effektiv ressourceallokering, 
begrænser mulighederne for risikodækning 
og spærrer vejen for nye investorer. Der er 
behov for at øge tilliden til markedet, dets 
likviditet og antallet af markedsdeltagere, 
og derfor må myndighedstilsynet med 
selskaber, der er aktive inden for 
elforsyning, intensiveres. Sådanne krav 
bør ikke indskrænke, men være forenelige 
med den gældende fællesskabslovgivning 
om finansmarkeder. 
Energimyndighederne og 
finansmarkedsmyndighederne bør 
samarbejde, så de kan bistå hinanden med 
at få overblik over de pågældende 
markeder.

(19) Det indre elmarked lider under mangel 
på likviditet og gennemsigtighed, hvilket 
hindrer effektiv ressourceallokering, 
begrænser mulighederne for risikodækning 
og spærrer vejen for nye investorer. Der er 
behov for at øge tilliden til markedet, dets 
likviditet og antallet af markedsdeltagere.

Or. de

Ændringsforslag 138
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det indre elmarked lider under mangel 
på likviditet og gennemsigtighed, hvilket 
hindrer effektiv ressourceallokering, 
begrænser mulighederne for risikodækning 
og spærrer vejen for nye investorer. Der er 
behov for at øge tilliden til markedet, dets 

(19) Det indre elmarked lider under mangel 
på likviditet og gennemsigtighed, hvilket 
hindrer effektiv ressourceallokering, 
begrænser mulighederne for risikodækning 
og spærrer vejen for nye investorer. Der er 
behov for at øge tilliden til markedet, dets 
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likviditet og antallet af markedsdeltagere, 
og derfor må myndighedstilsynet med 
selskaber, der er aktive inden for 
elforsyning, intensiveres. Sådanne krav 
bør ikke indskrænke, men være forenelige 
med den gældende fællesskabslovgivning 
om finansmarkeder. 
Energimyndighederne og 
finansmarkedsmyndighederne bør 
samarbejde, så de kan bistå hinanden med 
at få overblik over de pågældende 
markeder.

likviditet og antallet af markedsdeltagere.

Or. de

Begrundelse

Kompetenceområderne for regulering af de finansielle markeder og energimarkedet må ikke 
blandes sammen.

Ændringsforslag 139
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Inden Kommissionen vedtager 
retningslinjer for journalføringskravene, 
bør Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder og Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) i 
samarbejde undersøge, hvad sådanne 
retningslinjer bør indeholde, og rådgive 
Kommissionen derom. Agenturet og 
udvalget bør også i samarbejde undersøge 
og rådgive om, hvorvidt transaktioner med 
elforsyningskontrakter og elderivater bør 
omfattes af krav om gennemsigtighed før 
og efter handelen, og hvad disse krav i så 
fald skulle indeholde.

(20) Inden Kommissionen vedtager 
retningslinjer for journalføringskravene, 
bør Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder og Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) i 
samarbejde kontrollere, hvad sådanne 
retningslinjer bør indeholde, og rådgive 
Kommissionen derom. Agenturet og 
udvalget bør også i samarbejde undersøge 
og rådgive om, hvorvidt transaktioner med 
elforsyningskontrakter og elderivater bør 
omfattes af krav om gennemsigtighed (og 
om nødvendigt offentliggørelse af krav til, 
hvilke data der skal lagres) før og efter 
handelen, og hvad disse krav i så fald 
skulle indeholde.
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Or. de

Begrundelse

På grund af disse datas fortrolighed og deres økonomiske betydning bør man sondre klart 
mellem lagring og offentliggørelse af data.

Ændringsforslag 140
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at forhindre dominerende 
tidligere monopolleverandører i at hindre 
åbningen af markedet er det vigtigt at give 
mulighed for udvikling af nye 
forretningsmodeller, f.eks. muligheden 
for at indgå samtidige kontrakter med 
flere leverandører.

Or. en

Ændringsforslag 141
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kravene til offentlig service og de 
fælles mindstenormer, der følger af dem, 
må styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere får gavn af konkurrencen. For at 
kunne forsyne kunderne er det vigtigt at 
have adgang til forbrugsdata, og 
forbrugerne må have adgang til deres data, 
så de kan opfordre konkurrerende 
virksomheder til at give et tilbud på 
grundlag af disse data. Forbrugerne bør 
også have ret til at få fyldestgørende 

(21) Kravene til offentlig service og de 
fælles mindstenormer, der følger af dem, 
må styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere, navnlig de sårbare, får gavn af 
konkurrencen. Kravene til offentlig service 
kan tolkes nationalt under hensyntagen til 
de nationale forhold, men samtidig skal 
medlemsstaterne imidlertid respektere 
fællesskabslovgivningen og de fælles 
minimumsstandarder. EU-borgerne, 
navnlig husholdningerne og EU's 
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oplysninger om deres energiforbrug. Hvis 
kunderne jævnligt får oplysninger om deres 
energiudgifter, tilskyndes de til 
energibesparelser, fordi de får direkte 
feedback om virkningerne af investeringer 
i energieffektiv teknik og af 
adfærdsændringer.

erhvervsliv, navnlig små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), skal have 
garantier for offentlige tjenester, navnlig 
hvad angår forsyningssikkerhed og 
rimelige takster. For at kunne forsyne 
kunderne er det vigtigt at have adgang til 
forbrugsdata, og forbrugerne må have 
adgang til deres data, så de kan opfordre 
konkurrerende virksomheder til at give et 
tilbud på grundlag af disse data. 
Forbrugerne bør også have ret til at få 
fyldestgørende oplysninger om deres 
energiforbrug. Hvis kunderne jævnligt får 
oplysninger om deres energiudgifter
baseret på fælles kriterier, tilskyndes de til 
energibesparelser, fordi de får direkte 
feedback om virkningerne af investeringer 
i energieffektiv teknik og af 
adfærdsændringer.

Or. en

Ændringsforslag 142
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Energifattigdom er et voksende 
problem i Den Europæiske Union.
Medlemsstaterne bør derfor udarbejde 
nationale handlingsplaner for at 
bekæmpe energifattigdom og sikre den 
nødvendige energiforsyning til sårbare 
forbrugere. I den forbindelse er der behov 
for en integreret tilgang, og 
foranstaltningerne skal omfatte sociale 
politikker, takstpolitikker og 
energieffektivitetsforbedringer i boliger.
Dette direktiv skal som et mindstemål 
muliggøre nationale politikker for positiv 
særbehandling af sårbare kunder gennem 
prismodellerne.



AM\713546DA.doc 45/110 PE404.393v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Eftersom energifattigdom er et tiltagende problem i Den Europæiske Union, skal det 
foreliggende forslag tage dette spørgsmål op og give alle europæere adgang til energi til 
rimelige priser.

Ændringsforslag 143
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Energifattigdom er et voksende 
problem i Den Europæiske Union.
Medlemsstaterne bør derfor udarbejde 
nationale handlingsplaner for at 
bekæmpe energifattigdom og sikre 
sårbare forbrugere overkommelige 
energiregninger. Foranstaltningerne bør 
bestå af omfattende og vidtgående 
energieffektivitetsforanstaltninger rettet 
mod sårbare husholdninger for at hjælpe 
dem ud af energifattigdommen.

Or. en

Ændringsforslag 144
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Der er behov for en yderligere 
styrkelse af forbrugernes eksisterende 
rettigheder gennem øget konkurrence, 
bedre adgang til nettet og flere 
valgmuligheder for forbrugerne.
Markedspriserne bør indeholde de rette 
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incitamenter til udvikling af nettet og til 
investering i nye anlæg til elproduktion.

Or. en

Begrundelse

Bedre adgang til markedet og øget konkurrence vil helt naturligt sikre forbrugerne 
valgmuligheder og bedre kvalitet.

Ændringsforslag 145
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Fremme af fair konkurrence og let 
adgang for forskellige leverandører samt 
tildeling af kapacitet til nye 
elproduktionsanlæg bør være af største 
betydning for medlemsstaterne for at give 
forbrugerne mulighed for at udnytte alle 
muligheder ved et liberaliseret elmarked.
Samtidig bør medlemsstaterne være 
ansvarlige for at udvikle nationale 
handlingsplaner samt social- og 
arbejdsmarkedspolitikker.

Or. en

Begrundelse

Social- og arbejdsmarkedspolitikken bør være medlemsstaternes ansvar.
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Ændringsforslag 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Med henblik på etableringen af et 
indre marked for el bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt
plan.

(22) Med henblik på etableringen af et 
indre marked for el bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og nationalt
plan. Regionale integrationsinitiativer er 
et vigtigt mellemtrin mod opnåelsen af 
europæisk integration af 
energimarkederne, som fortsat er 
endemålet. Det regionale niveau bidrager 
til at fremskynde integrationsprocessen 
ved at give de pågældende aktører,
navnlig medlemsstaterne, de nationale 
reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatørerne, 
mulighed for at samarbejde om bestemte 
spørgsmål.

Or. fr

Begrundelse

Regionale initiativer udgør et betydningsfuldt og konstruktivt mellemtrin, der gør det muligt 
at forbedre det indre markeds funktion på europæisk plan. Ved at give 
transmissionssystemoperatører og nationale reguleringsmyndigheder mulighed for at 
harmonisere adgangen og bestemmelserne om balance i den pågældende region eller endda 
for at skabe en regional transmissionsstruktur vil disse initiativer bidrage til at gøre 
netværket mere effektivt samt lette grænseoverskridende handel og investeringer.
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Ændringsforslag 147
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Med henblik på etableringen af et 
indre marked for el bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt 
plan.

(22) Med henblik på etableringen af et 
indre marked for el kan regionale 
energimarkeder udgøre et første skridt.
Medlemsstaterne bør derfor fremme 
integrationen af deres nationale markeder 
og samarbejdet mellem netoperatører på 
europæisk, men også på regionalt plan, 
når det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký og 
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Man kan udpege regionale 
koordinatorer for at lette dialogen mellem 
alle relevante aktører, nationale 
myndigheder, 
transmissionssystemoperatører, brugere, 
elbørser og andre markedsaktører.
Inddragelsen af disse kan være særligt 
nyttigt ved planlægning af 
grænseoverskridende investeringer. De 
skal aflægge årlige rapporter til 
Kommissionen og medlemsstaterne om 
fremskridt og problemer

Or. fr
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Begrundelse

Udpegelsen af regionale koordinatorer vil gøre det lettere at oprette regionale initiativer og 
etablere et samarbejde mellem alle markedsaktører. Oprettelsen af denne funktion vil også 
gøre det muligt at forbedre overvågningen af regionale initiativer, navnlig gennem 
rapportering til Kommissionen og medlemsstaterne om resultater og problemer, som de 
involverede parter støder på. Denne funktion er i overensstemmelse med de strenge krav om 
gennemsigtighed, dialog og forsvarlig forvaltning.

Ændringsforslag 149
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For at sikre fælles regler for et 
virkeligt indre marked i Europa bør 
udviklingen af et fælles net og en bred 
energiforsyning, der er tilgængelig for 
alle, være et af hovedmålene med dette 
direktiv. Med henblik på dette vil ikke-
forvredne markedspriser udgøre det 
bedste incitament til grænseoverskridende 
sammenkoblinger og investeringer i nye 
elproduktionsanlæg og samtidig på 
længere sigt føre til priskonvergens.
Reguleringsmæssige spørgsmål 
vedrørende grænseoverskridende 
sammenkoblinger og regionale markeder 
bør være agenturets ansvar.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal regulere grænseoverskridende sammenkoblinger og regionale markeder for at 
sikre, at de udvikles og forvaltes på en klar, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde.
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Ændringsforslag 150
Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Et øget regionalt samarbejde skal 
være det første skridt i etableringen af et 
fuldt integreret europæisk elnet, der i 
sidste ende omfatter de elektricitetsøer, 
som i øjeblikket findes i EU.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal sigte mod etableringen af et ægte europæisk elnet, og sammenkoblingen af 
disse regioner er derfor et afgørende skridt.

Ændringsforslag 151
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Et øget regionalt samarbejde skal 
gradvis føre til etableringen af et fuldt 
integreret europæisk elnet, der i sidste 
ende omfatter de elektricitetsøer, som i 
øjeblikket findes i EU. Det skal 
gennemføres skridt for skridt baseret på 
udbud og efterspørgsel på markedet.
Medlemsstater, nationale 
reguleringsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører bør i 
samarbejde med agenturet være 
ansvarlige for at lette den gradvise 
integration af regionale markeder.

Or. en
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Begrundelse

Dette direktiv skal sigte mod etableringen af et ægte europæisk elnet, og sammenkoblingen af 
disse regioner er derfor et første skridt af afgørende betydning.

Ændringsforslag 152
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske elmarked og dets udvikling 
på kort, mellemlangt og langt sigt, bl.a. 
hvad angår produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, 
grænseoverskridende handel, investeringer, 
engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet og miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

(23) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske elmarked og dets udvikling 
på kort, mellemlangt og langt sigt, bl.a. 
hvad angår produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, tjeneste- og 
leveringskvalitet, grænseoverskridende 
handel, styring af tilstrømningen,
investeringer, engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet og miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne kan få gavn af de regulerende myndigheders aktive deltagelse i overvågningen 
af tjenestekvaliteten og elforsyningens kvalitet. Vi skal sikre en effektiv samordning mellem de 
nationale regulerende myndigheder i forbindelse med mekanismerne for fordeling af 
kapacitet og mere generelt i forbindelse med styring af overbelastning.
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Ændringsforslag 153
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. –1 (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–1) Artikel 1 erstattes af følgende:
"I dette direktiv fastsættes fælles regler 
for produktion, transmission, 
distribution og forsyning af elektricitet 
med henblik på at forbedre og integrere 
konkurrencebaserede energimarkeder i 
EU, der er forbundet gennem et fælles 
net. Det fastlægger regler for, hvorledes 
elektricitetssektoren skal organiseres og 
fungere, hvordan der opnås åben adgang 
til markedet, hvilke kriterier og 
procedurer der skal anvendes ved 
indkaldelse af tilbud og udstedelse af 
bevillinger, samt hvorledes systemerne 
skal drives."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 1 i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af nye elementer til teksten)

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal udvides for at sikre markedsintegrationen. Koblingen til 
konkurrencemæssige forpligtelser skal også understreges.

Ændringsforslag 154
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra (- a) (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–a) Punkt 12 erstattes af følgende:
12. "privilegerede kunder": kunder, 
som frit kan købe elektricitet fra en 
leverandør efter eget valg, jf. artikel 21 i 
dette direktiv og kan indgå samtidige 
aftaler med flere leverandører

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 2, stk. 12, i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af nye elementer til 
den eksisterende tekst)

Begrundelse

Forbrugerne skal have mulighed for at indgå kontrakter med flere leverandører samtidig.

Ændringsforslag 155
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt tilføjes:
"34a. "industriområde": et privatejet 
geografisk område med et kraftnet, der 
hovedsagelig er beregnet på at levere til 
industribrugere i området."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Operatører af energinet i industriområder behøver ikke opfylde forpligtelser vedrørende 
driften af nettet i alle EU's medlemsstater. Der ikke noget retsgrundlag for dette. EU's 
lovgivning bør give medlemsstaterne mulighed for at give undtagelser til industriområder for 
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at sikre retssikkerheden. Forskellen i behandlingen af industrinet sikrer en forholdsmæssig 
indsats uden at gå på kompromis med liberaliseringens mål. Dette ændringsforslag 
kompromitterer ikke slutforbrugernes rettigheder i industriområder. Typisk forsynes kun få 
uafhængige slutforbrugere fra industriområder.

Ændringsforslag 156
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt tilføjes:
"34a. "industriområde": et privatejet 
geografisk område med et kraftnet, der 
hovedsagelig er beregnet på at levere til 
industribrugere i området"

Or. xm

(Tilføjelse af et nyt punkt 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der bør findes særlige ordninger for industriområder, da disse områder primært er beregnet 
til at blive anvendt af industriforbrugere.

Ændringsforslag 157
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt tilføjes:
"34a. "transmissionssystemejer": fysisk 
eller juridisk person med ansvar for at 
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udføre de i artikel 10, stk. 6), i dette 
direktiv beskrevne aktiviteter i 
medlemsstater, hvor den uafhængige 
systemoperatør var udpeget af 
medlemsstaten og godkendt af agenturet i 
henhold til artikel 10, stk. 1)."

Or. xm

(Tilføjelse af et nyt punkt 35 til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 158
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt tilføjes:
"34a. "transmissionssystemejer": fysisk 
eller juridisk person med ansvar for at 
udføre de i artikel 10, stk. 6), i dette 
direktiv beskrevne aktiviteter i 
medlemsstater, hvor en uafhængig 
systemoperatør er udpeget af den 
pågældende medlemsstat og bekræftet af 
Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 
1)."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Adskillelse af driften af transmissionssystemer fra vertikalt integrerede gas- og elselskaber er 
et grundlæggende mål for den "tredje lovgivningspakke". Derfor er det af afgørende 
vigtighed, at adskillelse defineres klart. Et område, hvor adskillelseskravene i lovgivningen 
ikke er tilstrækkeligt præcise, er området med fortrolighedskrav, der gælder for de forskellige 
markedsdeltagere.
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Ændringsforslag 159
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt 35 tilføjes:
"35. "fair og lige konkurrence på et åbent 
marked": samme muligheder og lige 
adgang til alle leverandører inden for 
Unionen. Denne opgave skal varetages af 
medlemsstaterne, de nationale 
regulerende myndigheder og agenturet."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 160
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt tilføjes:
“35. "fair konkurrence på et åbent 
marked": en situation på markedet, hvor 
intet selskab må have mere end en 30 % 
andel af det relevante marked, og hvor de 
tre største selskaber højst må have 50 % 
og de fem største selskaber ikke mere end 
en andel på 66,7 % af det pågældende 
marked."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

For at forhindre manipulation med markedet i forbindelse med puljepriserne på et marked er 
det ikke blot det største selskabs markedsandel, der er vigtig, men ligeledes en vis 
dekoncentration på resten af markedet; denne markedskoncentration måles af 
konkurrencemyndighederne som koncentrationsgrad 1, 3 og 5.

Ændringsforslag 161
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende punkt tilføjes:
"34a. "elselskab": fysisk eller juridisk 
person, der udfører mindst en af følgende 
funktioner: produktion, transmission, 
distribution, levering eller indkøb af 
elektricitet; det er også ansvarligt for de 
kommercielle, tekniske og/eller 
vedligeholdelsesmæssige opgaver i 
forbindelse med disse funktioner; det
omfatter ikke slutkunderne."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 162
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) Følgende punkt 36 tilføjes:
"34b. "energifattigdom": en husstand, 
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som ikke har råd til at opvarme hjemmet 
til en acceptabel standard baseret på 
anbefalingerne fra 
Verdenssundhedsorganisationen på 
mindst 18°-22° C afhængig af 
rumfunktionen for alle opholdsrum, når 
disse er beboede. Det omfatter også evnen 
til at købe andre energitjenester i hjemmet 
til en rimelig pris. Medlemsstaterne skal 
udarbejde en national definition af 
energifattigdom med henvisning til den 
procentdel af husstandsindkomsten, der 
anvendes til energi."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34b til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

En harmoniseret definition af energifattigdom er upraktisk på grund af variationer mellem 
medlemsstaterne med hensyn til husstandsindkomst og leveomkostninger, herunder 
energiomkostninger. Men det er vigtigt med en national definition af energifattigdom for at 
kunne identificere sårbare forbrugere og indføre afbødende foranstaltninger.

Ændringsforslag 163
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra b b (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) Følgende punkt tilføjes:
"34b. "virtuelt kraftværk": et program 
for udsendelse af elektricitet, hvor en 
elproducerende virksomhed er forpligtet 
til enten at sælge eller stille en vis 
mængde elektricitet til rådighed eller til at 
give interesserede leverandører adgang til 
dens produktionskapacitet i et bestemt 
tidsrum."
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Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34b til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 164
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra (b c) (ny)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – stk. 34 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) Følgende punkt tilføjes:
"34 c. "overkommelig pris": en pris 
fastsat af medlemsstaterne på nationalt 
plan i samråd med de nationale 
regulerende myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og relevante 
interessegrupper under hensyntagen til 
den nationale definition af 
"energifattigdom", jf. artikel 2, punkt 
34b)."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt 34c til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 165
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 2 erstattes af følgende:
“2. Medlemsstaterne kan under fuld 
iagttagelse af de relevante bestemmelser 
i traktaten, særlig artikel 86, ud fra 
almindelig økonomisk interesse pålægge 
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selskaber i elsektoren offentlige 
serviceforpligtelser, som kan omfatte 
leveringernes sikkerhed, herunder 
forsyningssikkerhed, regelmæssighed, 
kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, 
herunder energieffektivitet, vedvarende 
energi og klimabeskyttelse. Disse 
forpligtelser skal være klart definerede, 
og de skal være gennemsigtige, 
ikkediskriminerende og kontrollerbare, 
og de skal sikre EU-
elektricitetsselskaber lige adgang til de 
nationale forbrugere. I relation til 
forsyningssikkerhed, energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og til 
opfyldelse af miljømålsætningerne og 
målene for vedvarende energi, som nævnt 
i dette stykke, kan medlemsstaterne 
indføre langtidsplanlægning, idet de 
tager hensyn til, at tredjeparter 
eventuelt ønsker at få adgang til 
systemet."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Forslaget om at vedtage bindende mål for anvendelsen af vedvarende energi, 20 % inden 
2020, indebærer, at elsektoren er nødt til at træffe specifikke foranstaltninger, der kan afvige 
fra miljøbeskyttelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 166
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 2, erstattes af følgende:
"2. Medlemsstaterne kan under fuld 



AM\713546DA.doc 61/110 PE404.393v01-00

DA

iagttagelse af de relevante bestemmelser 
i traktaten, særlig artikel 86, ud fra 
almindelig økonomisk interesse pålægge 
selskaber i elsektoren offentlige 
serviceforpligtelser, som kan omfatte 
leveringernes sikkerhed, herunder 
forsyningssikkerhed, regelmæssighed, 
kvalitet og […] miljøbeskyttelse, 
herunder energieffektivitet og 
klimabeskyttelse […]."

Or. en

(Ændring af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF ved tilføjelse af nye elementer til den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Ved at flytte henvisningen til prisen på leverancer fra betragtningerne om offentlige 
tjenesteforpligtelser til betragtningerne om sårbare forbrugere skal ændringsforslaget sikre, 
at foranstaltninger vedrørende prisen på leverancer er rettet mod de mest sårbare forbrugere.
Ved at gøre slutresultatet mere specifikt bør det være til gavn for dem, der har størst behov 
for forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 167
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 3), afsnit 1, erstattes af 
følgende:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
privatkunder og, når medlemsstaterne 
anser det for hensigtsmæssigt, små 
virksomheder, nemlig virksomheder 
med under 50 ansatte og en årlig 
omsætning eller balance på højst 10 mio. 
EUR, og energiintensive virksomheder 
som defineret i artikel 17, stk. 1), litra a), i 
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Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 
2003 om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet1, omfattes 
af en forsyningspligt, dvs. har ret til at få 
leveret elektricitet af en bestemt kvalitet 
til rimelige, let og klart sammenlignelige 
og gennemsigtige priser på deres 
område. Medlemsstaterne kan for at 
sikre forsyningspligt med henblik herpå 
udpege en forsyningspligtig leverandør.
Medlemsstaterne skal pålægge 
distributionsselskaberne en forpligtelse 
til at tilslutte kunderne til deres net i 
henhold til vilkår, betingelser og tariffer, 
som er fastlagt efter proceduren i artikel 
23, stk. 2. Dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne styrker 
de private, små og mellemstore 
forbrugeres markedsposition ved at 
fremme mulighederne for, at denne 
forbrugergruppe frivilligt kan lade sig 
repræsentere samlet.
1 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51. 

Direktiv senest ændret ved direktiv
2004/75/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 
100)."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Også energiintensive virksomheder skal være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 168
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3 - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 3), afsnit 1, erstattes af 
følgende:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
privatkunder [...] omfattes af en 
forsyningspligt, dvs. har ret til at få 
leveret elektricitet af en bestemt kvalitet 
til […] let og klart sammenlignelige, 
gennemsigtige og ikkediskriminerende
priser på deres område. Disse kunder 
skal have adgang til valgmuligheder, en 
fair behandling, repræsentation og 
klagemuligheder. Servicekvaliteten skal 
være en central del af elselskabernes 
ansvar. Medlemsstaterne kan for at sikre 
forsyningspligt med henblik herpå 
udpege en forsyningspligtig leverandør.
Medlemsstaterne skal pålægge 
distributionsselskaberne en forpligtelse 
til at tilslutte kunderne til deres net i 
henhold til vilkår, betingelser og tariffer, 
som er fastlagt efter proceduren i artikel 
23, stk. 2. Dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne styrker 
de private, små og mellemstore 
forbrugeres markedsposition ved at 
fremme mulighederne for, at denne 
forbrugergruppe frivilligt kan lade sig 
repræsentere samlet.

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 169
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 3), afsnit 1, erstattes af 
følgende:
3) Medlemsstaterne sikrer, at alle 
privatkunder og, når medlemsstaterne 
anser det for hensigtsmæssigt, små 
virksomheder, nemlig virksomheder 
med under 50 ansatte og en årlig 
omsætning eller balance på højst 10 mio. 
EUR, omfattes af en forsyningspligt, dvs. 
har ret til at få leveret elektricitet af en 
bestemt kvalitet til rimelige, 
omkostningsbaserede samt let og klart 
sammenlignelige og gennemsigtige priser 
på deres område. Medlemsstaterne kan 
for at sikre forsyningspligt med henblik 
herpå udpege en forsyningspligtig 
leverandør. Medlemsstaterne skal 
pålægge distributionsselskaberne en 
forpligtelse til at tilslutte kunderne til 
deres net i henhold til vilkår, betingelser 
og tariffer, som er fastlagt efter 
proceduren i artikel 23, stk. 2. Dette 
direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne styrker de private, små 
og mellemstore forbrugeres 
markedsposition ved at fremme 
mulighederne for, at denne 
forbrugergruppe frivilligt kan lade sig 
repræsentere samlet."

Or. de

Begrundelse

Det er et grundlæggende markedsøkonomisk princip, at priserne skal være baseret på de 
faktiske omkostninger. Derfor er det en ulempe for nye energimarkeder, hvis der fastsættes 
regulerede forbrugerpriser, der ligger lavere end de faktiske omkostninger, idet man så vil 
skulle finde andre metoder til at udligne forskellen.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 15 og 16 af Eluned Morgan.
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Ændringsforslag 170
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I artikel 3, tilføjes følgende stykke:
"(3a) Medlemsstaterne skal sikre, at alle 
forbrugere har ret til elforsyning fra en 
leverandør, med leverandørens 
godkendelse, uanset i hvilken medlemsstat 
leverandøren er registreret. Med henblik 
herpå skal medlemsstaterne træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at selskaber, der er registreret i deres 
oprindelsesland, kan levere til kunderne 
uden at skulle opfylde yderligere 
betingelser."

Or. de

Begrundelse

I de enkelte medlemsstater skal leverandørerne opfylde forskellige betingelser for at kunne
levere til kunderne. Disse forskellige markedsregler og juridiske krav udgør en betydelig 
begrænsning af markedsadgangen. For at give ubegrænset markedsadgang bør 
oprindelseslandprincippet anvendes, dvs. at en leverandør, der er registreret som sådan i en
medlemsstat, kan levere til forbrugere i andre medlemsstater uden at skulle opfylde yderligere 
betingelser.

Ændringsforslag 171
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I artikel 3, tilføjes følgende stykke:
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"(3b) Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne har ret til at:
(a) skifte leverandør inden for to uger 
afhængig af betingelserne i 
leveringsaftalen og
(b) modtage alle forbrugsdata.
Det skal sikres, at disse procedurer er 
tilgængelige for alle markedsaktører uden 
forskelsbehandling med hensyn til priser, 
indsats eller tid. "

Or. de

Begrundelse

Når det er kompliceret og tidskrævende for forbrugerne at skifte leverandør, kan det have 
negativ indflydelse på deres vilje til at skifte. Derfor skal det sikres, at forbrugerne har 
ikkediskriminerende adgang til deres data og kan benytte en enkel procedure for 
leverandørskift. Selve skifteprocessen skal også afvikles så hurtigt som mulig og ideelt set ikke 
tage længere end to uger.

Ændringsforslag 172
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:
"(3c) Medlemsstaterne skal udarbejde en 
definition af energifattigdom på nationalt 
plan. Lovgivere og andre markedsaktører 
skal medvirke i en høringsproces om 
dette."

Or. de

Begrundelse

Efter vores mening er ændringsforslagene fra ordføreren Eluned Morgan om energifattigdom 
et indgreb i de nationale kompetencer (subsidiaritetsprincippet). Dette ændringsforslag skal 
ses som et alternativ til ændringsforslag 14 til 18. Energifattigdom skal ikke løses via 
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energimarkedet, men gennem sociallovgivningen. Det er under alle omstændigheder et 
nationalt anliggende.

Ændringsforslag 173
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 5, erstattes af følgende:
"5. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at beskytte de 
endelige kunder og til at sikre en høj 
grad af forbrugerbeskyttelse, og sikrer 
navnlig, at der er passende 
sikkerhedsforanstaltninger, der 
beskytter sårbare kunder, herunder 
passende foranstaltninger som vedrører
betalingsbetingelser for at hjælpe dem 
med at undgå afbrydelser […]."

Or. en

(Ændring af artikel 3, stk. 5, i direktiv 2003/54/EF gennem tilføjelse af nye elementer til den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Ved at flytte henvisningen til prisen på leverancer fra betragtningerne om offentlige 
tjenesteforpligtelser til betragtningerne om sårbare forbrugere skal ændringsforslaget sikre, 
at foranstaltninger vedrørende prisen på leverancer er rettet mod de mest sårbare forbrugere.
Ved at være mere specifik bør slutresultatet være til gavn for dem, der har størst behov for 
forbrugerbeskyttelse.
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Ændringsforslag 174
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 f (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1f) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"5a. Medlemsstaterne indfører 
hensigtsmæssige foranstaltninger imod 
energifattigdom i de nationale 
handlingsplaner for at sikre, at det 
faktiske antal personer, der lever i 
energifattigdom, falder, og underretter 
Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger. Medlemsstaterne kan 
anlægge en integreret tilgang til sikring 
af, at forsyningspligten og de offentlige 
serviceforpligtelser opfyldes. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte særlige 
tariffer for sårbare forbrugere og 
individuelle husstande og skal omfatte 
energieffektivitetsforbedringer og 
målrettet social støtte til forbrugergrupper 
med lave indkomster. Kommissionen 
fastlægger indikatorer til overvågning af 
sådanne foranstaltningers virkning på 
energifattigdommen. Sådanne 
foranstaltninger må ikke hæmme 
åbningen af markedet som omhandlet i 
artikel 21."

Or. en

Begrundelse

Eftersom energifattigdom er et tiltagende problem i Den Europæiske Union, skal det 
foreliggende forslag tage dette spørgsmål og give alle europæere adgang til energi til 
rimelige priser.
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Ændringsforslag 175
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 g (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1g) Indledningen til artikel 3, stk. 6, 
erstattes af følgende:
“6. Medlemsstaterne sikrer, at 
elektricitetsleverandører i eller med de 
regninger og i alt reklamemateriale og 
salgsfremmende materiale, der sendes til 
den endelige kunde, anfører:"

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 6, afsnit 1, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Oplysninger om elektricitetsproduktionens miljøpåvirkning bør anføres klart på alt 
reklamemateriale og salgsfremmende materiale, således at forbrugerne ikke skal søge disse 
oplysninger andetsteds. Der er stillet lignende krav i andre sektorer f.eks. i forbindelse med 
salg af biler og hvidevarer.

Ændringsforslag 176
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 6 – point b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1h) Artikel 3, stk. 6, litra b), erstattes af 
følgende:
"b) […] oplysninger om miljøpåvirkning 
i det mindste i form af CO2-emissioner 
og radioaktivt affald som følge af den 
elektricitet, som er produceret ved hjælp 
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af leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år[…]."

Or. en

(Sletning af nogle elementer i artikel 3, stk. 6, litra b), i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Oplysninger om elektricitetsproduktionens miljøpåvirkning bør anføres klart på alt 
reklamemateriale og salgsfremmende materiale, således at forbrugerne ikke skal søge disse 
oplysninger andetsteds. Der er stillet lignende krav i andre sektorer f.eks. i forbindelse med 
salg af biler og hvidevarer.

Ændringsforslag 177
Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1i) Artikel 3, stk. 7, erstattes af følgende:
"7. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed, 
miljøbeskyttelse, som kan omfatte 
energieffektivitet gennem 
efterspørgselsstyring og midler til 
bekæmpelse af klimaændringer, 
herunder f.eks. fremme af renovering af 
eksisterende boliger, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet."
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Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 178
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1i) Artikel 3, stk. 7, erstattes af følgende:
"7. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed og
miljøbeskyttelse […], energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og midler 
til bekæmpelse af klimaændringer, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet. Når 
medlemsstaterne gennem lovgivning eller 
andre politiske beslutninger reducerer 
kapaciteten for sikker elproduktion, der 
ikke er baseret på fossilt brændsel, skal de 
fastsætte et tilsvarende højere mål for 
deres andel af vedvarende energi, således 
at de sikrer, at deres bidrag til 
nedbringelse af CO2-emissioner samt til 
det indre marked, ikke ændrer sig."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at man opretholder incitamenterne til at investere i ikke-CO2-udledende 
elproduktion med henblik på at opfylde efterspørgslen på energi.

Ændringsforslag 179
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1i) Artikel 3, stk. 7, erstattes af følgende:
"7. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed, 
miljøbeskyttelse, som kan omfatte 
energieffektivitet gennem 
efterspørgselsstyring og midler til 
bekæmpelse af klimaændringer, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet.
Medlemsstaterne kan under skyldig 
hensyntagen til de relevante bestemmelser 
i traktaten fremme langsigtede aftaler 
mellem energiforbrugere og 
forsyningsvirksomheder, der bidrager til 
at forbedre energiproduktion og -
distribution, idet forbrugerne samtidig får 
del i det deraf følgende overskud og under
den forudsætning, at disse aftaler kan 
bidrage til et optimalt investeringsniveau 
inden for sektoren."

Or. en
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(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medlemsstaterne skal spille en vigtig rolle med henblik på at sikre forbrugerne reelle fordele.

Ændringsforslag 180
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1i) Artikel 3, stk. 7, erstattes af følgende: 
"7. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed, navnlig for at 
forhindre diskrimination af personer med 
lave indkomster og personer, der bor i 
isolerede regioner, for at opnå
miljøbeskyttelse, […] energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og midler 
til bekæmpelse af klimaændringer, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Med henblik på at undgå forskelsbehandling af forbrugere, der bor i afsidesliggende områder 
(bjerg- og øregioner).
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Ændringsforslag 181
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1i) Artikel 3, stk. 7, erstattes af følgende:
"7. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed, miljøbeskyttelse, 
som kan omfatte energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og midler til 
bekæmpelse af klimaændringer, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet.
Medlemsstaterne kan under skyldig 
hensyntagen til traktaten fremme 
langsigtede aftaler og indkøbsforeninger 
mellem forbrugere og 
forsyningsvirksomheder, der bidrager til 
at forbedre elproduktion og -distribution, 
idet forbrugerne samtidig får en rimelig 
andel af det deraf følgende overskud og 
på den forudsætning, at disse aftaler kan 
bidrage til et optimalt investeringsniveau 
inden for sektoren."

Or. fr

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Der skal tages hensyn til de positive virkninger af langsigtede aftaler og indkøbsforeninger 
vedrørende produktions og kapacitetsudvikling samt konkurrenceevne.

Ændringsforslag 182
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 j (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1j) I artikel 3 indsættes følgende stk. 7a:
"7a. med henblik på at fremme 
energieffektivitet skal de nationale 
regulerende myndigheder give 
leverandørerne tilladelse til at indføre 
prisordninger, hvor prisen øges ved større 
forbrugsniveauer. Den første og laveste 
priskategori skal svare til den 
grundlæggende energimængde, der er 
nødvendig for at opvarme et isoleret hjem 
samt til væsentlige funktioner som 
belysning og madlavning. Dette 
grundbeløb kan variere for husholdninger 
bestående af henholdsvis en eller flere 
personer. Taksterne i kategorien eller 
kategorierne over grundbeløbet skal være 
betydeligt højere end grundsatsen. "

Or. nl

(Indsættelse af et nyt afsnit i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Differentierede energipriser udgør et incitament til effektiv energiudnyttelse og sikrer, at alle 
har adgang til en grundlæggende energimængde til en lav pris.
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Ændringsforslag 183
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 j (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1j) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"7a. For at fremme energieffektiviteten 
og bidrage til at lempe 
energifattigdommen stiller de nationale 
regulerende myndigheder krav til 
elleverandørerne om, at de indfører 
takstordninger, hvor prisen stiger ved øget 
forbrug. Dette har det udtrykkelige formål 
at stimulere til energieffektiv adfærd, 
begrænse husholdningernes efterspørgsel 
på elektricitet og de tilhørende 
reduktioner af CO2-emissioner fra 
husholdningerne samt at nedsætte 
priserne på energi til husholdninger, der 
er ramt af energifattigdom."

Or. en

(Indsættelse af et nyt afsnit i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Denne tarifmodel vil vende op og ned på den nuværende prismodel. I en tid, hvor vi bestræber 
os på at nedbringe energiforbruget, belønner den nuværende prismodel folk med lavere 
priser, jo mere energi de anvender. Denne model skal være omkostningsneutral for 
elselskaberne, men vil anspore til energieffektivitet. Modellen vil komme til sin fulde ret, når 
der indføres intelligente målere.

Ændringsforslag 184
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 j (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1j) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"7a. For at fremme energieffektivitet og 
bidrage til at mindske energifattigdom 
skal de nationale regulerende 
myndigheder kræve, at elleverandørerne 
indfører prisordninger, der omfatter 
stigende bloktariffer, således at prisen 
stiger ved højere forbrug." 

Or. en

Ændringsforslag 185
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 j (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1j) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"7a. De nationale regulerende 
myndigheder skal tilskynde 
elleverandørerne til at indføre 
prisordninger, der fremmer 
energieffektivitet og de lavest mulige 
omkostninger."

Or. en

(Tilføjelse af stykke til artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Prisordningerne skal sikre energieffektivitet og lave priser.
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Ændringsforslag 186
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 k (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1k) I artikel 3 indsættes følgende stk. 9:
"9a. I tilfælde, hvor elselskaberne 
bevisligt har væltet omkostningerne ved 
udstedelse af certifikater i forbindelse med 
ordningen for handel med emissioner 
over på kunderne, selv om disse 
certifikater er udstedt vederlagsfrit, kan 
medlemsstaterne kræve tilbagebetaling fra 
disse selskaber gennem ekstrabeskatning. 
Indtægterne skal anvendes til at fremme 
energieffektivitet i den opkrævende 
medlemsstat og til at yde kompensation til 
energiintensive virksomheder, der stilles 
ugunstigt på grund af unødvendigt høje 
elpriser som følge af manglende reel 
konkurrence på elmarkedet."

Or. nl

(Indsættelse af et nyt afsnit i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Høje energipriser på grund af det dårligt fungerende elmarked kan skade konkurrenceevnen 
for virksomheder, der konkurrerer internationalt. Det er hensigtsmæssigt med en vis 
godtgørelse.

Ændringsforslag 187
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 10: udgår
"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Sletning af komitologiproceduren.

Ændringsforslag 188
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 10: udgår
"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag om fastsættelse af retningslinjer gennem forskriftsproceduren med 
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kontrol begrænser Parlamentets rettigheder betydeligt og bør derfor afvises.

Ændringsforslag 189
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 10: udgår
"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede komitologiprocedure sigter mod at begrænse Parlamentets indflydelse. Dette 
vil betyde, at vigtige beslutninger, der former det interne energimarked, vil ligge uden for den 
demokratiske lovgivningsproces. Da resultaterne af en komitologiprocedure potentielt er 
meget vidtrækkende, og sådanne grundlæggende bestemmelser vil berøre indholdet i de 
adskillelsesbestemmelser, som finder anvendelse for distributionssystemoperatører, bør dette 
forslag afvises af principielle årsager.

Ændringsforslag 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi og Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 10: udgår
"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vil indføre retningslinjer gennem komitologi for offentlige serviceforpligtelser, 
forsyningspligtydelser, forsyningspligtig leverandør, sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse 
af sårbare kunder, skift af procedurer og offentliggørelse af oplysninger. For at sikre 
fuldstændig harmonisering af de forskellige nationale lovgivninger bør alle disse emner 
vedtages med deltagelse af Rådet og Europa-Parlamentet, idet en uforholdsmæssig 
anvendelse af komitologiproceduren vil forstærke usikkerheden på reguleringsområdet.

Ændringsforslag 191
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 10: udgår
"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."
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Or. de

Begrundelse

Den nødvendige forbrugerbeskyttelse skal fastsættes i selve direktivet. Derfor er der ikke 
behov for tilladelse til vedtagelse af retningslinjer.

Ændringsforslag 192
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sørge for, at principperne om reguleringspraksis 
følges ved udarbejdelse og gennemførelse af sådanne retningslinjer.

Ændringsforslag 193
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"10a. Medlemsstaterne sikrer, at 
kontrakter om energileverancer med 
private forbrugere med en installeret 
kapacitet på under 10 kW må ikke 
indeholde bestemmelser om en fast 
minimumspris uanset mængde, men skal 
afspejle en variabel 
omkostningskomponent, der er baseret på 
de forbrugte mængder." 

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. 10a til artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Eftersom tilslutnings- og aflæsningsomkostninger er en del af den normale 
distributionsvirksomhed, er der ingen grund til, at kontrakter med private kunder omfatter en 
fast afgift. For private kunder med en installeret kapacitet på over 10 kW er en fast 
omkostningskomponent berettiget på grund af nødvendigheden af en udjævning under 
spidsbelastningsperioderne. Denne foranstaltning vil også sikre større prisgennemsigtighed, 
eftersom den pris, som størstedelen af de private kunder betaler, kun vil indeholde et enkelt 
parameter.

Ændringsforslag 194
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"10b. For at hjælpe forbrugerne med at 
nedbringe deres energiudgifter skal 
medlemsstaterne sørge for, at 2 % af alle 
elektricitetsindtægter fra private 
forbrugere bruges til finansiering af 
programmer for energieffektivitet og 
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efterspørgselsmåling for private 
forbrugere. Private og offentlige 
elektricitetsselskaber, selskaber for 
energitjenester, regionale og lokale 
organer og ikkestatslige organisationer 
kan ansøge denne fond om at 
(med)finansiere fremme af effektive 
energiprogrammer for private forbrugere 
med særlig vægt på sårbare forbrugere.
Der træffes afgørelse om forvaltning af og 
enkeltheder ved tildeling af disse midler i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. 10b i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der er på det liberaliserede elektricitetsmarked en tendens til, at elektricitetsefterspørgslen 
stiger. Eftersom transaktionsomkostningerne i forbindelse med indførelse af effektive 
energitjenester til private kunder er højere end for større elforbrugere, er den mest 
hensigtsmæssige måde, hvorpå man kan fremme energieffektivitet på dette niveau, oprettelse 
af en fond. Denne form for redskab har, for så vidt angår miljøbeskyttelse, samlet nedsættelse 
af udgifterne for kunderne og samfundet som helhed og oprettelse af arbejdspladser, givet 
meget positive resultater i Danmark, Det Forenede Kongerige, Nederlandene samt en række 
stater i USA.

Ændringsforslag 195
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Artikel 4 erstattes af følgende:
"Medlemsstaterne skal sørge for 
overvågning af spørgsmål vedrørende 
forsyningssikkerhed. Når 
medlemsstaterne finder det 
hensigtsmæssigt, kan de uddelegere 
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opgaven til de regulerende myndigheder, 
der omtales i artikel 23, stk. 1). Denne 
overvågning skal navnlig omfatte 
balancen mellem udbud og efterspørgsel 
på det nationale marked, […] herunder 
detaljerede prognoser over den fremtidige 
efterspørgsel og det tilgængelige udbud, 
den supplerende kapacitet, som er 
planlagt eller under konstruktion, samt 
kvaliteten og vedligeholdelsesgraden af 
nettene, adgang til distribueret 
elproduktion og mikroproduktion samt 
foranstaltninger til dækning af 
spidsbelastninger og en eller flere 
leverandørers bortfald. De kompetente 
myndigheder offentliggør hvert år senest 
den 31. juli en rapport med resultaterne 
af overvågningen af disse områder samt 
de foranstaltninger, man har indført 
eller planlægger at indføre for at 
afhjælpe problemer. Denne rapport skal 
straks fremsendes til Kommissionen."

Or. en

(Tilføjelse af elementer om prognoser og adgangen til distribueret produktion og 
mikroproduktion i artikel 4 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

For at opfylde målene for forsyningssikkerhed forventes det, at der skal lægges større vægt på 
distribueret produktion og mikroproduktion. Denne udvikling har behov for 
ikkediskriminerende adgang til nettene, og dette skal sikres gennem overvågning.

Ændringsforslag 196
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Følgende artikel indsættes:



PE404.393v01-00 86/110 AM\713546DA.doc

DA

"Artikel 5 -a
De nationale regulerende myndigheder 
påser, at der defineres tekniske 
driftskriterier, og at der udarbejdes og 
offentliggøres tekniske forskrifter med 
hensigtsmæssige pålideligheds- og 
sikkerhedsniveauer samt driftskrav, som 
produktionsanlæg, distributionssystemer, 
direkte tilsluttede kunders udstyr, 
samkøringsforbindelser og direkte linjer 
skal opfylde. Disse tekniske regler skal 
sikre systemernes interoperabilitet og 
være objektive og ikkediskriminerende.
Hvor der efter agenturets opfattelse er 
behov for harmonisering af disse regler, 
fremsætter det passende anbefalinger til 
de respektive nationale regulerende 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Artikel 5 vedrører kun tilslutningsspørgsmål, selv om driftsspørgsmål (dvs. i fasen efter 
tilslutningen) er ligeså vigtige og bør behandles her.

Ændringsforslag 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig og Dominique
Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 

1. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 



AM\713546DA.doc 87/110 PE404.393v01-00

DA

rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 
26. juni 2003 om betingelserne for 
netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling."

rammer.

1a. Opstår der betydelige problemer i 
samarbejdet mellem flere lande på 
regionalt plan, kan Kommissionen efter 
fælles anmodning fra de berørte lande 
udpege en regional koordinator efter 
aftale med medlemsstaterne.
1b. Den regionale koordinator skal på 
regionalt plan fremme samarbejdet 
mellem de nationale regulerende 
myndigheder og andre kompetente 
offentlige myndigheder, netoperatører, 
elbørser, netbrugere og markedsdeltagere.
Den regionale koordinator skal navnlig:
(a) fremme nye effektive investeringer i 
sammenkoblinger. Den regionale
koordinator skal med henblik herpå bistå 
transmissionssystemoperatørerne i 
forbindelse med udarbejdelsen af den 
regionale sammenkoblingsplan og 
bidrage til koordineringen af 
investeringsafgørelser og, om nødvendigt, 
af procedurerne for kapacitetsvurdering
og -tildeling ("open season procedure")
(b) fremme effektiv og sikker brug af 
nettene. Den regionale koordinator skal 
med henblik herpå medvirke til 
koordineringen af 
transmissionssystemoperatører, nationale 
regulerende myndigheder og andre 
kompetente nationale myndigheder i 
forbindelse med udarbejdelsen af fælles 
regler for kapacitetsfordeling og fælles 
beskyttelsesmekanismer
(c) forelægge Kommissionen og de berørte 
medlemsstater en årlig rapport om de 
fremskridt, der er sket i regionen, og om 
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vanskeligheder eller hindringer, der 
risikerer at hæmme en sådan udvikling.

Or. en

Begrundelse

Regionale koordinatorer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme dialogen mellem 
medlemsstaterne, navnlig hvad angår grænseoverskridende investeringer.

Ændringsforslag 198
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

Medlemsstaterne og de regulerende 
myndigheder samarbejder indbyrdes om at 
integrere deres nationale markeder, i det 
mindste på et eller flere regionale 
niveauer. Medlemsstaterne fremmer 
navnlig samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

Or. de

Begrundelse

EU forsøger at skabe grænseoverskridende markedsregioner. Derfor findes der et 
påtrængende behov for en harmonisering af alle procedurer for udveksling af oplysninger. På 
et liberaliseret marked er effektive procedurer for udveksling af oplysninger en 
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grundlæggende forudsætning for forvaltning af planer, afregning, skift af leverandør osv. 
Mangel på harmoniserede procedurer for udveksling af oplysninger hindrer oprettelsen af 
markedsregioner hen over grænserne.

Ændringsforslag 199
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling."

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. Det regionale samarbejde, der 
omtales i denne artikel, svarer til de 
geografiske områder, der defineres i
artikel 2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 
26. juni 2003 om betingelserne for 
netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling, selv om dette 
samarbejde kan vedrøre andre 
geografiske områder."

Or. es

Begrundelse

Der skal erindres om, at der findes fællesskabsbestemmelser på dette område, og man bør 
også undgå en situation, hvor Kommissionen på et senere tidspunkt indfører geografiske 
samarbejdsområder, eller nogle medlemsstater beslutter sig for at udvide deres mekanismer 
og påtvinge andre medlemsstater disse.
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Ændringsforslag 200
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer.

Medlemsstaterne og de nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i første omgang på regionalt 
plan. Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører med henblik på at skabe et 
konkurrencepræget europæisk marked, 
lette harmoniseringen af deres retlige og 
administrative rammer og frem for alt at 
integrere de elektricitetsøer, der findes i 
Unionen i øjeblikket.

Or. en

Begrundelse

Regionale markeder bør være et første skridt i retning af et fuldt integreret europæisk marked, 
og de skal ikke defineres geografisk af Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag 201
Britta Thomsen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 

Medlemsstaterne og de nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder med henblik på at oprette 
regionale transmissionssystemoperatører, 
hvorved man skaber et 



AM\713546DA.doc 91/110 PE404.393v01-00

DA

ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

konkurrencepræget europæisk marked, 
og fremme harmoniseringen af deres 
retlige og administrative rammer. De 
regionale transmissionssystemoperatører 
dækker det geografiske område, 
Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 2h, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om 
betingelserne for netadgang i forbindelse 
med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at oprette regionale transmissionssystemoperatører, idet regionale 
transmissionssystemoperatører vil have større forståelse for de nye behov inden for de 
regionale, grænseoverskridende infrastrukturer og vil kunne løse flaskehalsproblemer på de 
regionale markeder. Med målet om 20 % vedvarende energi er behovet for udvikling af 
infrastrukturen samt for udvidelse og forstærkning af nettene blevet et meget vigtigt 
spørgsmål. I denne udviklingsproces vil det mest effektive være at oprette regionale 
transmissionssystemoperatører.

Ændringsforslag 202
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og nationale regulerende 
myndigheder samarbejder indbyrdes om at 
integrere deres nationale markeder, i det 
mindste på regionalt plan. De fremmer 
navnlig samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
konvergens og ensartethed i deres retlige 
og administrative rammer. 
Medlemsstaterne skal ligeledes fremme 
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fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

samarbejdet mellem nationale 
regulerende myndigheder på tværs af 
grænserne og på regionalt niveau. De 
regionale samarbejdsforanstaltninger 
omfatter det geografiske område, 
Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 2h, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om 
betingelserne for netadgang i forbindelse
med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden har til formål at tage højde for medlemsstaternes lovgivning og give mulighed for at 
tilskynde til samarbejde mellem nationale regulerende myndigheder på tværs af grænserne og 
på regionalt plan.

Ændringsforslag 203
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 

Medlemsstaterne og de nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne sikrer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører med henblik på at skabe et 
konkurrencepræget europæisk marked og 
lette harmoniseringen af deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
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forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

Or. en

Begrundelse

For at skabe et paneuropæisk konkurrencebetonet energimarked viser erfaringen, at regional 
integration er et nødvendigt mellemtrin.

Samarbejde på regionalt niveau er af grundlæggende betydning, og det bør ikke udelukkende 
være medlemsstaternes, men også de regulerende myndigheders og interessenternes ansvar.
Man skal navnlig sikre, at systemoperatørerne intensiverer deres samarbejde, idet disse 
spiller en central rolle med hensyn til at lette markedernes funktion samt drive og udvikle 
transmissionsnettene med henblik på integration af markederne. Dette burde føre til 
integration af driftsfunktionerne for nettet på regionalt plan.

Ændringsforslag 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi og Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at harmonisere og integrere deres 
nationale markeder, i det mindste på 
regionalt plan. Medlemsstaterne fremmer 
navnlig samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.
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Or. en

Begrundelse

Det bør prioriteres at harmonisere de nationale reguleringsrammer og skabe lige vilkår i 
overensstemmelse med bedste praksis gennem det regionale samarbejde. Det er f.eks. ikke 
længere acceptabelt, at nogle operatører er underlagt stramme begrænsninger på deres 
nationale markeder, mens andre på deres markeder har særdeles fordelagtige betingelser og 
kan udnytte denne konkurrencefordel til at udvide til nabomarkederne.

Ændringsforslag 205
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling."

1. De relevante nationale myndigheder og 
de nationale regulerende myndigheder
samarbejder indbyrdes om at integrere 
deres nationale markeder, i det mindste på 
regionalt plan. De fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
konvergens og ensartethed i deres retlige 
og administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling."

Or. fr

Begrundelse

Det regionale samarbejde er baseret på deltagelse og handling fra medlemsstaternes side, 
men navnlig fra deres respektive myndigheder og nationale regulerende myndigheder. Disse 
regionale initiativer sigter også mod at samle de forskellige reguleringsmæssige rammer og 
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nationale jurisdiktioner: Derved vil de bidrage til at tilskynde til markedsintegration og til 
gennemførelsen af det indre marked.

Ændringsforslag 206
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
"1a. For at nå målet om et regionalt 
samarbejde som fastsat i stk. 1, opmuntrer 
og støtter medlemsstaterne alle former for 
samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører og 
nationale regulerende myndigheder, som 
har til formål at harmonisere adgangen 
og balanceringsreglerne (til gavn for 
integrationen af balanceringsområder) 
inden for og på tværs af flere 
nabomedlemsstater i henhold til artikel 2, 
litra h, punkt 3, i forordning (EF) nr. 
1228/2003. Dette samarbejde kan have 
form af en fælles struktur mellem de 
berørte transmissionssystemoperatører, 
som kan dække flere naboområder. I dette 
tilfælde skal medlemsstaterne sørge for, at 
denne fælles struktur for 
transmissionssystemoperatører er i 
overensstemmelse med artikel 8 og 10a."

Or. en

(Indsættelse af et nyt afsnit 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Udfordringen med at skabe større og mere likvide markeder kræver en bedre vejledning. Selv 
om frivilligt samarbejde mellem systemoperatører på regionalt niveau i nogle tilfælde kan 
give resultater, mener vi imidlertid, at der er behov for mere robuste rammer for den 
regionale systemdrift.
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Muligheden for at ende med en regional systemoperatør bør findes i direktivet. Det er også 
vigtigt at sikre det interregionale samarbejde, hvis et ægte fælleseuropæisk marked skal have 
mulighed for at vokse frem.

Ændringsforslag 207
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
"1a. Agenturet samarbejder med de 
nationale regulerende myndigheder og 
transmissionssystemoperatører i 
overensstemmelse med dette direktivs 
kapitel IV for at sikre konvergens mellem 
reguleringsordningerne i de forskellige 
regioner med det sigte at skabe et 
konkurrencebetonet europæisk marked.
Hvor der efter agenturets opfattelse er 
behov for bindende regler for et sådant 
samarbejde, fremsætter det passende 
anbefalinger. Agenturet skal blive den 
ansvarlige regulerende myndighed på de 
regionale markeder."

Or. en

(Indsættelse af et nyt afsnit 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

For at nå frem til et effektivt europæisk marked er det af største betydning med et tæt og 
effektivt samarbejde mellem agenturet og de nationale regulerende myndigheder.
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Ændringsforslag 208
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
"1a. For at fremme udviklingen af en 
sikker og pålidelig forvaltning af de 
grænseoverskridende elektricitetsstrømme 
skal transmissionssystemoperatørerne 
oprette et koordinationscenter inden for 
de enkelte geografiske områder, der 
defineres i artikel 2, litra h), 3. afsnit, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, der skal:
(i) udgøre en fælles 
kommunikationsplatform i nødstilfælde
(ii) udføre regionale undersøgelser af 
flaskehalsproblemer ved grænserne."

Or. fr

(Indsættelse af et nyt afsnit 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Eltransmissionsnetværk er meget indbyrdes afhængige. Det regionale samarbejde mellem 
dem skal imidlertid styrkes for at mindske risikoen for større uheld og for at skabe et fælles 
elmarked. Et sådant samarbejde kan styrkes ved at oprette et europæisk koordineringscenter 
for eltransmission, der skal tage sig af sikkerhedsanliggender i nødstilfælde samt undersøge 
tilfælde af flaskehalsproblemer ved sammenkoblingspunkterne.

Ændringsforslag 209
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5a – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
"1a. Medlemsstaterne, de regulerende 
myndigheder og alle markedsaktører skal 
samarbejde om at harmonisere deres 
procedurer for dataudveksling om de 
vigtigste markedsprocesser."

Or. xm

(Indsættelse af et nyt afsnit 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

EU forsøger at skabe grænseoverskridende markedsregioner. Derfor findes der et 
påtrængende behov for en harmonisering af alle procedurer for udveksling af oplysninger. På 
et liberaliseret marked er effektive procedurer for udveksling af oplysninger en 
grundlæggende forudsætning for forvaltning af planer, afregning, skift af leverandør osv. 
Mangel på harmoniserede procedurer for udveksling af oplysninger hindrer oprettelsen af 
markedsregioner hen over grænserne.

Ændringsforslag 210
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
”1a. Kommissionen og agenturet skal 
fremme det interregionale samarbejde 
mellem elmarkederne og har ansvaret for 
at integrere dem i det fælles europæiske 
elmarked."

Or. xm

(Indsættelse af et nyt afsnit 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)
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Ændringsforslag 211
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
"1a. Medlemsstaterne skal kræve, at 
elselskaberne producerer en del af deres 
elektricitet med vedvarende metoder.
Andelen af den vedvarende energi skal 
baseres på medlemsstatens forpligtelser i 
henhold til revisionen af direktiv 
XXXX/XX/EF*;
* udfyldes senere, når det endelige 
nummer på direktivet om vedvarende 
energi er kendt"

Or. xm

(Indsættelse af et nyt afsnit 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Vedvarende energi er i mange tilfælde dyrere end ikke-vedvarende energi. For at undgå, at 
medlemsstaterne uddeler tilskud i stor skala til elselskaberne, for at disse kan producere 
energi på en vedvarende måde på grundlag af direktiv XXXX/XX/EF (direktivet om
vedvarende energi), skal der indsættes en juridisk forpligtelse.

Ændringsforslag 212
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
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"1b. De relevante nationale myndigheder, 
der er omfattet af den nye regionale 
systemoperatør, skal i henhold til en 
bindende tidsplan, der meddeles 
agenturet, harmonisere reglerne for:
- tildeling af grænseoverskridende 
kapaciteter for alle tidsrum,
- udformning af en enkelt grænseflade for 
brugere af sammenkoblinger,
- fælles forvaltning af et sekundært 
marked,
- oprettelse af et integreret system for 
sammenkoblingskapacitet med intervaller 
på under en dag,
- justering og sikkerhed.

Or. fr

(Indsættelse af et nyt afsnit 1b i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

En styrkelse af det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører vil bidrage 
til at harmonisere reglerne for brug af især netværk og sammenkoblinger. Derfor foreslås der 
en obligatorisk harmonisering af reglerne for forvaltning af sammenkoblinger, om 
balancering og om netværkssikkerhed.

Ændringsforslag 213
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 5a tilføjes følgende stykke:
”1b. Kommissionen udarbejder tekniske 
og finansielle foranstaltninger, der skal 
bidrage til at afhjælpe isolationen af de 
europæiske markeder for elektricitet."
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Or. xm

(Indsættelse af et nyt afsnit 1b i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 214
Nicole Fontaine

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 5b

For at fremme udviklingen af en sikker og 
pålidelig forvaltning af de 
grænseoverskridende elektricitetsstrømme 
skal transmissionssystemoperatørerne 
oprette et koordinationscenter inden for 
de enkelte geografiske områder, der 
defineres i artikel 2, litra h), 3. afsnit, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, der skal:
(i) udgøre en fælles 
kommunikationsplatform i nødstilfælde
(ii) udføre regionale, ikke-tidstro 
undersøgelser af flaskehalssituationer ved 
grænsen."

Or. en

(Tilføjelse af en ny artikel 5b i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Det regionale samarbejde mellem nettene skal styrkes for så vidt muligt at mindske risikoen 
for et større uheld eller udfald og for at skabe et fælles elmarked. Et sådant samarbejde kan 
styrkes ved at oprette et europæisk koordineringscenter for eltransmission, der er ansvarligt 
for sikkerhedsspørgsmål i nødstilfælde samt for at undersøge tilfælde af flaskehalsproblemer 
ved sammenkoblingspunkterne.
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Ændringsforslag 215
Nicole Fontaine

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Følgende artikel indsættes:
Artikel 5c

"De relevante nationale myndigheder, der 
er omfattet af den nye regionale 
systemoperatør, skal i henhold til en 
bindende tidsplan, der meddeles 
agenturet, harmonisere reglerne for:
- tildeling af grænseoverskridende 
kapaciteter for alle tidsrum,
- udformning af en enkelt grænseflade for 
brugere af sammenkoblinger,
- fælles forvaltning af et sekundært 
marked,
- oprettelse af et integreret system for 
sammenkoblingskapacitet med intervaller 
på under en dag,
- justering og sikkerhed."

Or. 

(Tilføjelse af en ny artikel 5c i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

En styrkelse af det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører vil bidrage 
til at harmonisere reglerne for brug af især netværk og sammenkoblinger. Derfor foreslås der 
en obligatorisk harmonisering af reglerne for forvaltning af sammenkoblinger, om 
balancering og om netværkssikkerhed.
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Ændringsforslag 216
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3e) Indledningen til artikel 6, stk. 2, 
erstattes af følgende:
"2. Medlemsstaterne fastsætter kriterierne 
for tildeling af bevillinger til etablering af 
produktionskapacitet på deres område.
Disse kriterier kan vedrøre følgende:"

Or. 

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 6, stk. 2, afsnit 1, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Kriterierne for tildeling af bevillinger skal være bindende.

Ændringsforslag 217
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 f (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 6 – stk. 2 – point (g)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3f) Artikel 6, stk. 2, litra g), erstattes af 
følgende:
"(g) arten af de primære kilder, idet 
tilladelser til elproduktion baseret på 
fossile energikilder kun tildeles selskaber, 
der som minimum producerer en 
procentdel vedvarende energi, der er 
fastsat af medlemsstaten, og som 
anvender den mest avancerede teknologi 
til minimering af CO2-emissionerne"
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Or. nl

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 6, stk. 2, litra g), i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der bør kun gives bevillinger til selskaber, der benytter den reneste teknologi, og som 
bidrager til at nå det nationale mål for vedvarende energi.

Ændringsforslag 218
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 g (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3g) Artikel 6, stk. 3, erstattes af følgende:
“3. Medlemsstaterne sikrer, at små 
decentrale og/eller distribuerede 
producenter kan anvende forenklede 
bevillingsprocedurer. Disse forenklede 
procedurer skal gælde for alle anlæg 
under 50 MW og for alle decentrale 
producenter."

Or. en

(Ændring af artikel 6, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

For at fremme udviklingen af decentraliserede energikilder, samtidig med at det erkendes, at 
de mindre kraftkilder har en mere begrænset miljøvirkning, bør der udarbejdes 
fremskyndelsesprocedurer.
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Ændringsforslag 219
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Forbud mod ny kapacitet, der udleder 
store mængder CO2

Ved opfyldelsen af kravene i artikel 6 og 7 
må medlemsstaterne ikke tillade ny 
produktionskapacitet, når denne kapacitet 
under drift vil føre til CO2-emissioner til 
atmosfæren på over 350 g pr. produceret 
kilowatttime."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

I 2006 konkluderede man i Stern-undersøgelsen, at manglende stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren kan føre til et fald i verdens BNP på mindst 
20 %. Et sådant fald, som dels vil skyldes, at EU's økonomi er fastlåst til en meget CO2-
baseret energiinfrastruktur, vil have betydelige negative følger for det indre markeds funktion.
Derfor skal ny produktionskapacitet med høje CO2-emissionsniveauer pr. produceret enhed 
forbydes.

Ændringsforslag 220
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 a (ny)



PE404.393v01-00 106/110 AM\713546DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Forbud mod ny kapacitet, der udleder 
store mængder CO2

Ved opfyldelsen af kravene i artikel 6 og 7 
må medlemsstaterne ikke tillade ny 
produktionskapacitet, når denne kapacitet 
under drift vil føre til CO2-emissioner til 
atmosfæren på over 420 g pr. produceret 
kilowatttime energi."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

I 2006 konkluderede man i Stern-undersøgelsen, at manglende stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren kan føre til et fald i verdens BNP på mindst 
20 %. Et sådant fald vil have betydelige negative følger for det indre markeds funktion og 
dermed stride mod Unionens primære formål som defineret i traktatens artikel 2. Derfor skal 
ny produktionskapacitet med høje CO2-emissionsniveauer pr. produceret enhed forbydes.

Ændringsforslag 221
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Ansvarsbegrænsning i tilfælde af en 
atomulykke
En virksomhed, der driver et 
atomkraftanlæg, skal hvert år 
dokumentere over for den kompetente 
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nationale myndighed og over for 
Kommissionen, at den har en 
forsikringsdækning på mindst 2,8 
milliarder euro pr. hændelse som 
ansvarsforsikring og til erstatningskrav 
som følge af atomulykker."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

EU's ansvarsforsikringsordning over for tredjemand er i øjeblikket kendetegnet ved en lang 
række juridiske ordninger og delordninger. For at forbedre det indre markeds funktion og 
formindske markedsforvridningerne, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende handel, 
bør EU fastsætte et harmoniseret dækningsbeløb. Det foreslåede beløb er det mindstebeløb, 
der allerede er gældende i Tyskland.

Ændringsforslag 222
Avril Doyle og Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Grænser for netoperatørens ansvar i 
tilfælde af en alvorlig atomulykke
En virksomhed med ansvar for driften af 
et atomkraftanlæg skal hvert år 
dokumentere over for den kompetente 
nationale myndighed og over for 
Kommissionen, at den har en gyldig 
forsikringspolice, der dækker 
erstatningskrav fra tredjemand som følge 
af en alvorlig atomulykke. 
Forsikringsdækningen skal mindst 
udgøre 2.500 millioner euro pr. 
hændelse."
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Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

De civilretlige erstatningsgrænser er meget forskellige i EU i dag. I de fleste medlemsstater, 
der driver atomkraftværker, pålægges virksomhederne en minimumsdækning på under 500 
millioner euro pr. hændelse. For at harmoniserede disse mindstebeløb og således forbedre 
det indre markeds funktion og formindske markedsforvridningerne, navnlig i forbindelse med 
grænseoverskridende handel, bør EU fastsætte et fælles mindstebeløb. Det foreslåede beløb er 
det mindstebeløb, der allerede er gældende i Tyskland.

Ændringsforslag 223
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
Ved fastlæggelsen af deres nationale 
modeller for drift af 
transmissionssystemet kan 
medlemsstaterne vælge mellem følgende:
(a) en eller flere 
transmissionssystemoperatører som 
defineret i artikel 8 eller en eller flere 
uafhængige systemoperatører som 
defineret i artikel 10
(b) en eller flere 
transmissionssystemoperatører og en eller 
flere uafhængige systemoperatører."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7a i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Det skal præciseres, at undtagelsen i artikel 8, stk. 1, ikke medfører, at der automatisk 
oprettes en differentieret uafhængig systemoperatør for hvert vertikalt integreret selskab, hvis 
der anmodes om dette inden for rammerne af artikel 10.

Ændringsforslag 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig og Dominique
Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7a
For at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed skal medlemsstaterne 
sikre, at vertikalt integrerede foretagender 
fra [gennemførelsesdato + 1 år] 
overholder enten artikel 8, stk. 1, litra a) 
til d), eller artikel 10 eller bestemmelserne 
i artikel 8ba.

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Denne ændring indfører en effektiv adskillelse som alternativ til ejendomsretlig adskillelse og 
uafhængige systemoperatører. Den sikrer en effektiv adskillelse af 
transmissionssystemoperatøren uden at krænke ejendomsretten og uden at forårsage et salg 
af enten transmissionssystemet eller energiproduktionen.
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Ændringsforslag 225
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3i) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7b
Operatørens ansvar i tilfælde af en 
alvorlig atomulykke
En virksomhed med ansvar for driften af 
et atomkraftanlæg skal hvert år 
dokumentere over for den kompetente 
nationale myndighed, at den har gyldig
økonomisk sikkerhed mod alle potentielle 
erstatningskrav fra tredjemand som følge 
af en alvorlig atomulykke."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 7b efter 7a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

De civilretlige erstatningsgrænser er meget forskellige i EU i dag. For at harmonisere disse 
grænser og dermed forbedre det indre markeds funktion og mindske 
konkurrenceforvridningen navnlig inden for grænseoverskridende samhandel bør EU kræve, 
at der findes hensigtsmæssige erstatningssystemer, så alle potentielle ofre kan modtage 
erstatning, samt for at sikre ensartede betingelser for elproducenterne.
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