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Ändringsförslag 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Erfarenheterna från genomförandet 
av det direktivet visar på de fördelar som 
den inre marknaden för el kan komma att 
innebära när det gäller ökad effektivitet, 
prissänkningar, högre kvalitet på 
tjänsterna och ökad konkurrenskraft. 
Stora brister finns dock fortfarande på 
marknaden, och den kan förbättras 
ytterligare och framför allt måste 
konkreta åtgärder vidtas för att 
säkerställa likvärdiga förutsättningar när 
det gäller produktion och minska riskerna 
för dominerande marknadsställning och, 
underprissättning, säkerställa icke 
diskriminerande tariffer för överföring 
och distribution genom nättillträde på 
basis av tariffer som publiceras innan de 
träder i kraft, genom att säkerställa att 
små och utsatta kunder skyddas och att 
information om energikällor för 
elproduktion tillhandahålls, samt 
fullständiga referenser till källor, med 
information om deras miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Återinför det viktiga skäl 2 i direktiv 2003/54/EG. Om inte miljökostnaderna i samband med 
elproduktion ingår i priset kommer marknaden att fortsätta vara snedvriden. Försök har 
gjorts via EU:s system för utsläppshandel att inkludera kostnaderna för koldioxidutsläpp 
genom att auktionera ut certifikat men också parallella initiativ måste tas med för att övriga 
miljökostnader ska ingå i energipriset. Kommissionen bör börja övervaka sådan snedvridning 
av marknaden.
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Ändringsförslag 90
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Generellt sett skapar 
harmoniseringen av elmarknaden ojämna 
priseffekter i olika länder.

Or. en

Motivering

I länder med billig el gör efterfrågan från länder med dyr el att tillgången minskar genom 
exporten av el och den minskade tillgången gör att de priser som konsumenterna betalar 
ökar. Därför har harmoniseringen en negativ inverkan på marknaderna och detta bör också 
beaktas.

Ändringsförslag 91
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Effekterna av harmoniseringen 
måste studeras ingående på grund av de 
ojämna effekterna av prissättningen i 
grossistledet i marginalen och de vinster 
som handeln med utsläppsrätter innebär 
för producenterna av vattenkraft och 
kärnkraft.

Or. en

Motivering

Prismekanismen på en harmoniserad europeisk elmarknad skapar oväntade vinster för 
företag som producerar vattenkraft och kärnkraft, som inte behöver utsläppsrätter. 
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Grossistpriset i handeln med el grundar sig i dag på prissättningen i marginalen och 
fastställs av de högsta produktionskostnaderna plus priserna för utsläppsrätterna även om 
producenten inte behöver dem. Prissystemet måste utvecklas på ett sådant sätt att 
grossistpriset i handeln med el tar hänsyn till skillnaderna i produktionskostnaderna.

Ändringsförslag 92
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja el i en annan 
medlemsstat på lika villkor och utan 
diskriminering eller andra nackdelar kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Det finns 
fortfarande brister när det gäller icke-
diskriminering av tillträde till nät och lika 
effektiva kontroller i alla medlemsstater av 
att reglerna efterlevs, eftersom den rättsliga 
ramen är otillräcklig.

(3) Rätten att sälja el i en annan 
medlemsstat på lika villkor och utan 
diskriminering eller andra nackdelar kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
alla företag i alla medlemsstater. Det finns 
fortfarande brister när det gäller icke-
diskriminering av tillträde till nät och lika 
effektiva kontroller i alla medlemsstater av 
att reglerna efterlevs, eftersom den rättsliga 
ramen är otillräcklig.

Or. en

Motivering

Den formulering som kommissionen föreslår ger intryck av att de konkurrensproblem som 
kommissionen tagit upp finns i alla medlemsstater i hela EU.

Ändringsförslag 93
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En trygg elförsörjning är av 
avgörande betydelse för utvecklingen av 
ett europeiskt samhälle, för 
genomförandet av en hållbar 
klimatförändringspolitik samt för att 
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främja konkurrenskraften på den inre 
marknaden. I detta syfte bör 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
utvecklas ytterligare för att trygga 
försörjningen från alla energikällor till 
lägsta möjliga pris både för konsumenter 
och näringslivet inom 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Åtskillnad beträffande ägandet 
mellan bolag som producerar och 
levererar el och företag som äger 
överföringssystem är mycket viktigt för att 
underlätta införandet av ny förnybar 
energi i Europa.

Or. es

Ändringsförslag 95
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) En inre elmarknad som fungerar bör 
både förse producenterna med lämpliga 
incitament att investera i ny 
energiproduktion och konsumenterna 
med lämpliga åtgärder för att främja en 
mer effektiv energianvändning. En trygg 
energiförsörjning är en förutsättning för 
detta.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Eftersom förnybara källor är 
kontinuerliga energikällor är det viktigt 
att utveckla sammanlänkningskapaciteten 
för el på europeisk nivå, och särskilt 
uppmärksamma de mest isolerade 
länderna och regionerna på 
EU:s energimarknad, för att 
medlemsstaterna ska kunna nå målet 
20 procent förnybar energi senast 2020.

Or. es

Motivering

Sambandet mellan graden av sammanlänkning och produktionskapaciteten av förnybar 
energi är viktigt för att nå målet 20 procent förnybar energi.

Ändringsförslag 97
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Den inre marknaden bör öka 
handeln och flödet av el över gränserna 
för att säkra den bästa användningen av 
tillgänglig elproduktion och lägsta 
möjliga priser. Samtidigt ska detta inte 
vara en ursäkt för medlemsstaterna och 
producenterna att inte investera i ny och 
modern teknik för elproduktion. 
Medlemsstater som genom lagstiftning 
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eller politiska beslut väljer att minska 
kapaciteten på sin elproduktion som inte 
släpper ut koldioxid bör bidra med samma 
mängd elproduktion från förnybara källor 
och förklara hur de ska nå detta mål.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att behålla incitament att investera i elproduktion som inte släpper ut 
koldioxid för att garantera energiförsörjningen.

Ändringsförslag 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, 
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande av den 
10 januari 2007 med titeln ”En 
energipolitik för Europa” framhävdes 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för el och skapa lika villkor för 
alla elbolag i gemenskapen. Meddelandet 
om den inre energimarknaden och 
slutrapporten om konkurrensen i sektorn
visar att nuvarande regler och åtgärder inte 
skapar de villkor som krävs för att målet 
om en väl fungerande inre marknad ska 
kunna uppnås.

(4) I kommissionens meddelande av den 
10 januari 2007 med titeln ”En 
energipolitik för Europa” framhävdes 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för el och skapa lika villkor för 
alla elbolag i gemenskapen. Meddelandet 
om den inre energimarknaden visar att 
nuvarande regler och åtgärder inte skapar 
de villkor som krävs för att målet om en väl 
fungerande inre marknad ska kunna 
uppnås. Vidare innehåller slutrapporten 
om konkurrensen i sektorn och den 
konsekvensanalys som gjorts som 
underlag för det tredje 
lagstiftningspaketet om den inre 
marknaden för energi inga övertygande 
uppgifter som gör det möjligt att fastställa 
det bästa eller det enda sättet att skapa en 
mer välfungerande inre marknad.

Or. fr
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Motivering

Slutrapporten om konkurrensen i sektorn fick utså häftig kritik när den lades fram i ITRE-
utskottet, inte minst på grund av de högst tveksamma statistiska samband och ofullständiga 
dataset utan hänvisningar som den innehöll. På sin höjd ger den en subjektiv bild av hur de 
europeiska elnäten fungerar i realiteten, men att använda den för att fastställa på vilket sätt 
en mer välfungerande inre elmarknad ska skapas är inte möjligt.

Ändringsförslag 99
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att trygga konkurrenskraft och 
elförsörjning till lägsta möjliga pris och 
samtidigt undvika att stora aktörer 
dominerar marknaden bör medlemsstater 
och nationella tillsynsmyndigheter 
underlätta gränsöverskridande tillgång till 
nya leverantörer av olika energikällor 
samt ny elproduktion.

Or. en

Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, i synnerhet i de medlemsstater 
som har dominerande marknadsaktörer och säkerställa att övriga marknadsaktörer får lika 
tillträde.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utan en effektiv åtskillnad mellan näten 
och verksamheter som rör produktion och 

(5) Utan en effektiv åtskillnad mellan näten 
och verksamheter som rör produktion och 
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leverans finns det en inneboende risk för 
diskriminering, inte bara i samband med 
nätdriften, utan även när det gäller de 
vertikalt integrerade företagens vilja att 
göra de investeringar som krävs i näten.

leverans finns det en inneboende risk för 
diskriminering, inte bara i samband med 
nätdriften, utan även när det gäller 
företagens vilja att göra de investeringar 
som krävs i näten. Incitamenten till 
sådana investeringar ligger främst i den 
ersättning som operatören får. Om den 
nationella tillsynsmyndigheten endast 
medger en blygsam ersättning kommer 
detta att medföra minskade investeringar. 
Om den däremot fastställer en skälig och 
proportionerlig ersättning så att 
intäkterna täcker kostnader och 
avbetalningar i samband med sådana 
investeringar kommer detta automatiskt 
att leda till att investeringarna ökar, 
oavsett om den systemansvarige för 
överföringssystemet ingår i ett integrerat 
företag eller inte. Avgörande faktorer för 
investeringar är därför i första hand 
prisreglering samt de nationella 
tillsynsmyndigheternas roll och 
behörighet, som bör stärkas för att den 
inre marknaden ska kunna fullbordas till 
förmån för konsumenterna.

Or. fr

Motivering

Avgörande för investeringar är inte ett företags ägarstruktur utan snarare möjligheterna till 
avbetalning och avkastning på investeringarna. Åtskillnad beträffande ägandet löser inte det 
problem som alla monopol innebär, nämligen risken att situationen ska utnyttjas för att 
maximera monopolintäkterna. Denna risk existerar oberoende av ägarstrukturen, vare sig det 
handlar om ett vertikalt integrerat företag eller ej.

Ändringsförslag 101
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De regler för juridisk och funktionell (6) De regler för juridisk och funktionell 
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åtskillnad som för närvarande finns har inte 
medfört någon effektiv åtskillnad av 
systemansvariga för överföringssystem.
Vid Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 8–9 mars 2007 uppmanades 
kommissionen att utarbeta lagförslag för 
effektiv åtskillnad av leverans och 
produktion från nätdriften.

åtskillnad som för närvarande finns har 
ännu inte medfört någon effektiv 
åtskillnad av systemansvariga för 
överföringssystem i varje medlemsstat, 
delvis beroende på att gällande europeisk 
lagstiftning inte genomförts. Vid 
Europeiska rådets möte i Bryssel den 
8-9 mars 2007 uppmanades kommissionen 
att utarbeta lagförslag för effektiv 
åtskillnad av leverans och produktion från 
nätdriften.

Or. en

Motivering

Det bör nämnas att en anledning till att de europeiska energimarknaderna inte fungerar är 
att gällande lagstiftning inte genomförs, vilket också framhölls i stycke 151–153 och 478 
kommissionens undersökningsrapport av den 10 januari 2007.

Ändringsförslag 102
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De regler för juridisk och funktionell 
åtskillnad som för närvarande finns har inte 
medfört någon effektiv åtskillnad av 
systemansvariga för överföringssystem.
Vid Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 8–9 mars 2007 uppmanades 
kommissionen att utarbeta lagförslag för 
effektiv åtskillnad av leverans och 
produktion från nätdriften.

(6) De regler för juridisk och funktionell 
åtskillnad som för närvarande finns har 
ännu inte medfört någon effektiv 
åtskillnad av systemansvariga för 
överföringssystem i varje medlemsstat, 
delvis beroende på att gällande europeisk 
lagstiftning inte genomförts. Vid 
Europeiska rådets möte i Bryssel den 
8-9 mars 2007 uppmanades kommissionen 
att utarbeta lagförslag för effektiv 
åtskillnad av leverans och produktion från 
nätdriften.

Or. en
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Motivering

Det bör nämnas att en anledning till att de europeiska energimarknaderna inte fungerar är 
att gällande lagstiftning inte genomförs, vilket också framhölls i stycke 151–153 och 478 
kommissionens undersökningsrapport av den 10 januari 2007.

Ändringsförslag 103
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den konsekvensbedömning som lagts 
fram har inte utan tvivel kunnat belägga 
att det inom energisektorn finns ett 
orsakssamband mellan 
tillträdesdiskriminering och 
ägandestruktur, mellan investeringsvolym 
och ägandestruktur eller mellan prisnivå 
och ägandestruktur. Empiriska data talar 
snarare för ett orsakssamband mellan alla 
dessa punkter och effektiv reglering.

Or. de

Motivering

Den konsekvensbedömning som lagts fram är den empiriska databasen för de förslag som 
lagts fram. Även efter en ingående behandling av innehållet och bakgrunden i 
konsekvensbedömningen kvarstår tvivel på om de åtgärder som föreslås är lämpliga för att 
uppnå de mål som eftersträvas med det föreliggande åtgärdspaketet.

Ändringsförslag 104
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
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incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad beträffande 
ägandet, vilket innebär att nätägaren utses
till nätansvarig och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, är den klart 
mest effektiva och stabila metoden för att 
lösa inbyggda intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten. Europaparlamentet 
hänvisar därför i sin resolution om 
utsikterna för den inre gas- och 
elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad beträffande ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden.
Det bör därför ställas krav på
medlemsstaterna om att säkerställa att 
samma person(er) inte har rätt att 
kontrollera produktions- eller 
leveransföretag, t.ex. genom att med en 
minoritetsandel blockera beslut av 
strategisk betydelse såsom investeringar, 
och samtidigt ha något intresse i eller 
utöva någon rättighet över en 
systemansvarig för överföringssystemet 
eller ett överföringssystem. Omvänt bör 
kontroll över en systemansvarig för 
överföringssystemet inte gå att kombinera 
med intressen eller rättigheter avseende 
ett leveransföretag.

incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad beträffande 
ägandet, vilket innebär att nätägaren utses 
till nätansvarig och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, anses av 
kommissionen som en effektiv och stabil 
metod för att lösa inbyggda 
intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten. Europaparlamentet 
hänvisar i sin resolution om utsikterna för 
den inre gas- och elmarknaden av den 
10 juli 2007 till en åtskillnad beträffande 
ägandet på överföringsnivå som 
ett effektivt verktyg för att främja 
investeringar i infrastruktur på ett 
icke-diskriminerande sätt och trygga ett 
rättvist nättillträde för nya aktörer och 
öppenhet på marknaden. Eftersom 
gemenskapen inte har någon behörighet 
att beordra expropriering av företag och 
produktionsmedel och är bunden till den 
grundläggande rätten till egendom bör
emellertid medlemsstaterna också kunna 
tillämpa mindre inkräktande och 
besvärliga mekanismer för att lösa 
intressekonflikter och säkerställa 
investeringar. Bara sådana alternativ kan 
för övrigt säkra lika behandling av 
offentliga och privata företag, vilket är en 
grundläggande princip i 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Även om åtskillnad beträffande ägandet kan ses som ett effektivt sätt att lösa intressekonflikter 
inom integrerade företag har ingen som förespråkar åtskillnad beträffande ägandet hittills 
lyckats visa att befintliga konkurrensproblem på de europeiska energimarknaderna bara kan 
lösas genom åtskillnad beträffande ägandet av de systemansvariga för överföringssystemen. 
Åtskillnad beträffande ägandet ger upphov till stor oro när det gäller gemenskapens 
behörigheter eftersom gemenskapens lagstiftning garanterar äganderätt.
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Ändringsförslag 105
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad beträffande 
ägandet, vilket innebär att nätägaren utses 
till nätansvarig och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, är den klart 
mest effektiva och stabila metoden för att 
lösa inbyggda intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten. Europaparlamentet 
hänvisar därför i sin resolution om 
utsikterna för den inre gas- och 
elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad beträffande ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste 
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden.
Det bör därför ställas krav på 
medlemsstaterna om att säkerställa att 
samma person(er) inte har rätt att 
kontrollera produktions- eller 
leveransföretag, t.ex. genom att med en 
minoritetsandel blockera beslut av 
strategisk betydelse såsom investeringar, 
och samtidigt ha något intresse i eller 
utöva någon rättighet över en 
systemansvarig för överföringssystemet 
eller ett överföringssystem. Omvänt bör 
kontroll över en systemansvarig för 
överföringssystemet inte gå att kombinera 
med intressen eller rättigheter avseende 
ett leveransföretag.

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar.  Åtskillnad beträffande 
ägandet, vilket innebär att nätägaren utses 
till nätansvarig och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, anses av 
kommissionen som en effektiv och stabil 
metod för att lösa inbyggda 
intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten.  Europaparlamentet 
hänvisar därför i sin resolution om 
utsikterna för den inre gas- och 
elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad beträffande ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste 
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden. 
Emellertid bör medlemsstaterna också 
kunna tillämpa mindre inkräktande 
mekanismer för att lösa intressekonflikter 
och säkerställa investeringar under 
särskilda villkor.

Or. en
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Motivering

Även om åtskilt ägande kan ses som ett effektivt sätt att lösa intressekonflikter inom 
integrerade företag har ingen som förespråkar åtskilt ägande hittills lyckats visa att befintliga 
konkurrensproblem på de europeiska energimarknaderna bara kan lösas genom åtskilt 
ägande av de systemansvariga för överföringssystemen.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad beträffande 
ägandet, vilket innebär att nätägaren utses 
till nätansvarig och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, är den klart 
mest effektiva och stabila metoden för att 
lösa inbyggda intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten.
Europaparlamentet hänvisar därför i sin 
resolution om utsikterna för den inre gas-
och elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad beträffande ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste 
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden.
Det bör därför ställas krav på 
medlemsstaterna om att säkerställa att 
samma person(er) inte har rätt att 
kontrollera produktions- eller 
leveransföretag, t.ex. genom att med en 
minoritetsandel blockera beslut av 
strategisk betydelse såsom investeringar, 
och samtidigt ha något intresse i eller 
utöva någon rättighet över en 

(7) En effektiv åtskillnad kan säkras genom 
att undanröja det inbyggda incitamentet för 
vertikalt integrerade företag att 
diskriminera konkurrenterna i samband 
med nättillträde och investeringar. 
Åtskillnad beträffande ägandet, vilket 
innebär att nätägaren utses till nätansvarig 
och inte har några leverans- eller 
produktionsintressen, är en av metoderna
för att lösa inbyggda intressekonflikter. 
Europaparlamentet hänvisar i sin resolution 
om utsikterna för den inre gas- och 
elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad beträffande ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste 
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden.
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systemansvarig för överföringssystemet 
eller ett överföringssystem. Omvänt bör 
kontroll över en systemansvarig för 
överföringssystemet inte gå att kombinera 
med intressen eller rättigheter avseende 
ett leveransföretag.

Or. fr

Motivering

Åtskillnad beträffande ägandet är en av de metoder som kommissionen föreslår för att lösa 
den inneboende intressekonflikten hos vertikalt integrerade företag. Detta är emellertid inte 
den enda lösningen utan bör förbli en möjlighet bland flera andra som nämns i direktivet. Det 
finns inga övertygande belägg för att åtskillnad beträffande ägandet skulle skapa 
försörjningstrygghet! Ett sådant påstående måste underbyggas av en seriös 
konsekvensanalys, något som inte har skett.

Ändringsförslag 107
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla system som ska genomföras bör 
vara effektiva när det gäller att avlägsna 
intressekonflikter mellan producenter och 
systemansvariga för överföringssystemen, 
för att nödvändiga investeringar ska göras 
och nya aktörer garanteras tillträde under 
ett öppet och effektivt regleringssystem.

Or. en

Motivering

Alla system som införs måste vara effektiva och öppna – å andra sidan måste de se till att 
nödvändiga investeringar görs.
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Ändringsförslag 108
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna 
beviljas extra tid för att tillämpa de 
relevanta bestämmelserna. Med tanke på 
de vertikala kopplingarna mellan el- och 
gassektorerna bör bestämmelserna 
avseende åtskillnad dessutom tillämpas i 
båda sektorerna.

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna 
som beslutar att genomföra åtskillnad när 
det gäller ägandet beviljas extra tid för att 
tillämpa de relevanta bestämmelserna. Med 
tanke på de vertikala kopplingarna mellan 
el- och gassektorerna bör bestämmelserna 
avseende åtskillnad dessutom tillämpas i 
båda sektorerna.

Or. en

Motivering

Med den nya formuleringen framgår det att åtskillnad när det gäller ägandet bara är ett 
alternativ.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De medlemsstater som så önskar bör 
kunna tillämpa detta direktivs 
bestämmelser om en reell och effektiv 
åtskillnad mellan överföringssystemen 
och de systemansvariga för 
överföringssystemen. En sådan åtskillnad 
är reell eftersom den garanterar 
oberoendet hos de systemansvariga för 
överföringssystemen. Den är effektiv 
eftersom den skapar en lämpligare 
regleringsram för att garantera rättvis 
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konkurrens, tillräckliga investeringar, 
tillträde för nya aktörer och integration av 
elmarknaderna. Åtskillnaden handlar dels 
om organisatoriska åtgärder och åtgärder 
avseende förvaltningen av de 
systemansvariga för överföringssystemen, 
dels om åtgärder avseende investeringar, 
ny produktionskapacitet till nätet och 
integration av marknader genom 
regionalt samarbete. Åtskillnaden är ett 
svar på kraven från Europeiska rådets 
möte den 8 och 9 mars 2007.

Or. fr

Motivering

En reell och effektiv åtskillnad mellan överföringssystemen och de systemansvariga för 
överföringssystemen (TSO) kan garantera TSO:ernas oberoende genom en uppsättning 
åtgärder som är förenliga med nationella konstitutioner och som respekterar 
proportionalitetsprincipen och principen om fri rörlighet för kapital. Detta tillsammans med 
åtgärder som främjar investeringar och marknadsintegration kan utgöra den helhetslösning 
som det är tänkt att direktivet ska tillhandahålla. 

Ändringsförslag 110
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen bör 
göra att vertikalt integrerade företag kan 
bibehålla sitt ägande av nättillgångar, 
samtidigt som en effektiv 
intresseuppdelning säkras, förutsatt att 
den oberoende systemansvarige utför 
samtliga nätoperatörens funktioner samt 
att en detaljerad reglering och omfattande 
tillsyn införs.

utgår

Or. en
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Motivering

Åtskillnad när det gäller ägandet av nationella transportnät är den enda möjligheten att 
garantera oberoende för förvaltare av nationella transportnät och öka öppenheten. Det skulle 
också göra det möjligt för förvaltare av nationella transportnät att bli mer effektiva 
marknadsförmedlare. Med oberoende elsystemoperatörer stannar ägande av nationella 
transportnät och kommersiell verksamhet i samma händer. Även om nationell 
transportverksamhet är strängt reglerad leder detta till många regler.

Ändringsförslag 111
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen bör 
göra att vertikalt integrerade företag kan 
bibehålla sitt ägande av nättillgångar, 
samtidigt som en effektiv 
intresseuppdelning säkras, förutsatt att den 
oberoende systemansvarige utför samtliga
nätoperatörens funktioner samt att en 
detaljerad reglering och omfattande tillsyn 
införs.

(10) Införandet av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen bör 
göra att vertikalt integrerade företag kan 
bibehålla sitt ägande av nättillgångar, 
samtidigt som en effektiv 
intresseuppdelning säkras, förutsatt att den 
oberoende systemansvarige utför samtliga 
nätoperatörens funktioner eller effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad genomförs samt 
att en detaljerad reglering och omfattande 
tillsyn införs

Or. en

Motivering

Det bör framhållas här i skälen att ägare till överföringssystem som inte är åtskilda när det 
gäller ägandet bör kunna välja mellan en oberoende systemoperatör och modellen med 
effektiv och ändamålsenlig åtskillnad.
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Ändringsförslag 112
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen bör 
göra att vertikalt integrerade företag kan 
bibehålla sitt ägande av nättillgångar, 
samtidigt som en effektiv 
intresseuppdelning säkras, förutsatt att den 
oberoende systemansvarige utför samtliga 
nätoperatörens funktioner samt att en 
detaljerad reglering och omfattande tillsyn 
införs.

(10) Införandet av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen bör 
göra att vertikalt integrerade företag kan 
bibehålla sitt ägande av nättillgångar, 
samtidigt som en effektiv 
intresseuppdelning säkras, förutsatt att den 
oberoende systemansvarige utför samtliga 
nätoperatörens funktioner eller effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad genomförs samt 
att en detaljerad reglering och omfattande 
tillsyn införs

Or. en

Motivering

Det bör framhållas här i skälen att ägare till överföringssystem som inte är åtskilda när det 
gäller ägandet bör kunna välja mellan en oberoende systemoperatör och modellen med 
effektiv och ändamålsenlig åtskillnad.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vid iakttagande av bestämmelserna 
om effektiv och ändamålsenlig 
bolagsrättslig åtskillnad kan vertikalt 
integrerade företag bibehålla sitt ägande 
av nättillgångar, samtidigt som en effektiv 
intresseuppdelning säkras, förutsatt att 
nätföretagen utför den systemansvariges 
samtliga funktioner samt att en detaljerad 
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reglering och omfattande tillsyn införs.

Or. en

Motivering

Detta hänför sig till artikel 8.1 i dess ändrade lydelse.

Ändringsförslag 114
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För 
att lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att 
till fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att 
dela upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

utgår

Or. en

Motivering

Åtskillnad när det gäller ägandet av nationella transportnät är den enda möjligheten att 
garantera oberoende för förvaltare av nationella transportnät och öka öppenheten. Det skulle 
också göra det möjligt för förvaltare av nationella transportnät att bli mer effektiva 
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marknadsförmedlare. Med oberoende elsystemoperatörer stannar ägande av nationella 
transportnät och kommersiell verksamhet i samma händer. Även om nationell 
transportverksamhet är strängt reglerad leder detta till många regler.

Ändringsförslag 115
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För 
att lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att 
till fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att 
dela upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan olika alternativ.

Or. de

Ändringsförslag 116
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett (11) När ett företag som äger ett 
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överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För 
att lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att 
till fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att 
dela upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs
faktiskt uppfylls.

överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan olika alternativ.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen ska beslutet om hur de i förslagen beskrivna målen ska kunna 
uppnås fattas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 117
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För att 
lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan tre alternativ: 
åtskillnad beträffande ägandet, införande 
av en oberoende systemoperatör eller 
effektiv och ändamålsenlig åtskillnad.
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särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör kunna ha tre alternativ att välja bland för åtskillnad av överföringsnät: 
åtskillnad beträffande ägandet, införande av en oberoende systemoperatör eller effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad. Alla tre alternativen lämpar sig lika bra för att garantera icke 
diskriminerande tillgång till systemet, lösa intressekonflikter inom det integrerade företaget 
och för att uppmuntra investeringar i nätverket.

Ändringsförslag 118
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För att 
lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag eller då en medlemsstat 
anser att så är lämpligt för att säkerställa 
villkoren för ett välfungerande europeiskt 
nätverk för systemansvariga för 
elöverföringssystem eller inrättandet av 
en överstatlig systemansvarig för 
överföringssystem bör medlemsstaterna 
kunna välja mellan åtskillnad beträffande 
ägandet och, undantagsvis, införande av 
systemansvariga utan leverans- eller 
produktionsintressen. För att lösningen 
med en oberoende systemansvarig ska vara 
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genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

effektiv krävs särskilda kompletterande 
regler. För att till fullo tillvarata intressen 
hos ägarna av aktier i vertikalt integrerade 
företag bör medlemsstaterna kunna välja 
mellan att införa en åtskillnad av ägandet 
antingen genom direkt avyttring eller 
genom att dela upp det integrerade 
företagets aktier i aktier i nätföretaget och 
aktier i den återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

Or. en

Motivering

Båda alternativen åtskillnad beträffande ägandet och oberoende systemansvariga ska vara 
likställda. Medlemsstaterna bör när direktivet träder i kraft ha samma rätt att välja mellan 
dessa alternativ oberoende av hur marknaden ser ut vid en särskild tidpunkt.

Ändringsförslag 119
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För att 
lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet, införande av 
systemansvariga utan leverans- eller 
produktionsintressen eller effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad som säkrar en 
effektiv åtskillnad när det gäller de 
systemansvariga för överföringssystemen 
utan att man inkräktar på ägandet av 
nättillgångar och utan att vare sig 
överföringssystemet eller 
energiproduktionen behöver säljas. För att 
lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
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aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

särskilda kompletterande regler. För att 
lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

Or. en

Motivering

Här införs effektiv och ändamålsenlig åtskillnad som ett tredje alternativ till åtskillnad 
beträffande ägandet och till oberoende systemansvariga.

Ändringsförslag 120
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis, 
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För 
att lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan tre alternativ:
åtskillnad beträffande ägandet, införande 
av en oberoende systemoperatör eller 
effektiv och ändamålsenlig åtskillnad. För 
att lösningen med en oberoende 
systemansvarig och effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad ska vara effektiv 
krävs särskilda kompletterande regler. För 
att lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att till 
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genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

fullo tillvarata intressen hos ägarna av
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

Or. en

Motivering

Det bör framhållas här i skälen att ägare till överföringssystem som inte är åtskilda när det 
gäller ägandet bör kunna välja mellan en oberoende systemoperatör och modellen med 
effektiv och ändamålsenlig åtskillnad.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och, undantagsvis,
införande av systemansvariga utan 
leverans- eller produktionsintressen. För att 
lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs
särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet, reell och effektiv 
åtskillnad mellan överföringssystemen 
och de systemansvariga för 
överföringssystemen samt införande av 
systemansvariga utan leverans- eller 
produktionsintressen. För att lösningen 
med en oberoende systemansvarig ska vara 
effektiv krävs särskilda kompletterande 
regler. För att till fullo tillvarata intressen 
hos ägarna av aktier i vertikalt integrerade 
företag bör medlemsstaterna kunna välja 
mellan att införa en åtskillnad av ägandet 
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aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

antingen genom direkt avyttring eller 
genom att dela upp det integrerade 
företagets aktier i aktier i nätföretaget och 
aktier i den återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

Or. fr

Motivering

För att garantera oberoendet hos de systemansvariga för överföringssystemen bör 
medlemsstaterna se till att de vertikalt integrerade företagen är skyldiga att följa någon av 
bestämmelserna om åtskillnad beträffande ägandet, reell och effektiv åtskillnad eller 
fristående systemansvariga. Dessa tre valmöjligheter är likvärdiga och ska betraktas som 
sådana i detta direktiv.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet och införande av 
systemansvariga utan leverans- eller 
produktionsintressen. För att lösningen 
med en oberoende systemansvarig ska vara 
effektiv krävs särskilda kompletterande 
regler. För att till fullo tillvarata intressen 
hos ägarna av aktier i vertikalt integrerade 
företag bör medlemsstaterna kunna välja 
mellan att införa en åtskillnad av ägandet 
antingen genom direkt avyttring eller 
genom att dela upp det integrerade 
företagets aktier i aktier i nätföretaget och 
aktier i den återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad 
beträffande ägandet, införande av 
systemansvariga utan leverans- eller 
produktionsintressen och effektiv och 
ändamålsenlig bolagsrättslig åtskillnad 
när det gäller systemansvariga för 
överföringssystemen. För att lösningen 
med en oberoende systemansvarig ska vara 
effektiv krävs särskilda kompletterande 
regler. För att lösningen med en oberoende 
systemansvarig ska vara effektiv krävs 
särskilda kompletterande regler. För att till 
fullo tillvarata intressen hos ägarna av 
aktier i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
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kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

införa en åtskillnad av ägandet antingen 
genom direkt avyttring eller genom att dela 
upp det integrerade företagets aktier i 
aktier i nätföretaget och aktier i den 
återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med att ägandet åtskiljs 
faktiskt uppfylls.

Or. en

Motivering

Införande av oberoende nätverksoperatörer bör betraktas som en likvärdig möjlighet. Detta 
hänför sig till artikel 8.1 i dess ändrade lydelse.

Ändringsförslag 123
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att skapa konkurrens på den 
inre marknaden för el bör kunder kunna 
välja sina leverantörer samt teckna avtal 
om sitt elbehov med olika leverantörer.

Or. en

Motivering

Att kunderna garanteras möjlighet att anlita flera olika leverantörer kommer att bidra till fri 
rörlighet för el och konkurrens på den inre marknaden.
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Ändringsförslag 124
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter. Under förutsättning 
att medlemsstaten i fråga kan visa att 
detta krav uppfylls skulle två skilda 
offentliga organ kunna kontrollera 
produktion och leverans å ena sidan och 
överföring å den andra.

(12) När en åtskillnad genomförs bör även
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter.

Or. de

Motivering

Att behandla ägare till överföringssystem olika är diskriminerande eftersom problemet med 
att enskilda medlemsstater utövar politiska påtryckningar fortsätter att vara olöst. De olika 
målsättningarna när åtskillnad genomförs inom statliga och privata företag strider mot den 
ursprungliga målsättningen för liberaliseringen och kränker likhetsprincipen. Även när det 
gäller privata företag kan diskrimineringsfritt tillträde till nätet garanteras inom ramen för 
bolagsrättsliga mål för åtskillnad.

Ändringsförslag 125
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
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respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter. Under förutsättning 
att medlemsstaten i fråga kan visa att 
detta krav uppfylls skulle två skilda 
offentliga organ kunna kontrollera 
produktion och leverans å ena sidan och 
överföring å den andra.

respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter.

Or. de

Motivering

Att behandla offentliga och privata företag olika är diskriminerande och inte motiverat.

Ändringsförslag 126
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter. Under förutsättning 
att medlemsstaten i fråga kan visa att 
detta krav uppfylls skulle två skilda 
offentliga organ kunna kontrollera 
produktion och leverans å ena sidan och 
överföring å den andra.

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter.

Or. en
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Motivering

Olika behandling av offentliga och privata överföringssystem skulle vara diskriminerande. I 
skälen i kommissionens förslag görs en åtskillnad mellan statligt ägda system och privat 
ägande. Därför förblir problemet med medlemsstaternas politiska inflytande på både den 
konkurrensutsatta och den reglerade delen av energisektorn olöst.

Ändringsförslag 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter. Under förutsättning 
att medlemsstaten i fråga kan visa att 
detta krav uppfylls skulle två skilda 
offentliga organ kunna kontrollera 
produktion och leverans å ena sidan och 
överföring å den andra.

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 295 i EG-fördraget ska fördraget inte i något hänseende ingripa i 
medlemsstaternas egendomsordning. Enligt EG-domstolens rättspraxis uttrycker denna 
bestämmelse principen om EG-fördragets neutralitet gentemot medlemsstaternas 
egendomsordningar. Bestämmelsen ska ses mot bakgrund av de olika betydelser som 
förstatliganden och offentliga företag har i medlemsstaterna. Avsikten var att vid grundandet 
av EEG förhindra att gemenskapen påverkade handlingsutrymmet i medlemsstater med 
offentlig ekonomi.
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Ändringsförslag 128
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter. Under förutsättning 
att medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfylls skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra.

(12) När en åtskillnad genomförs bör 
principen om icke-diskriminering mellan 
den offentliga och privata sektorn 
respekteras. Därför bör samma person, på 
egen hand eller tillsammans med någon 
annan, inte kunna påverka sammansättning 
av och röstning eller beslutsfattande både i 
organ för systemansvariga för 
överföringssystem och i organ för 
leveransverksamheter. Under förutsättning 
att medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfylls skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra. Om vertikal integration bibehålls i 
en medlemsstat som kontrollerar både de 
systemansvariga för överföringssystemen 
och företagen som bedriver leverans- eller 
produktionsverksamhet bör krav på 
effektiv bolagsrättslig åtskillnad förbli 
obligatorisk för sådana aktörer.

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att statligt ägda och privata företag behandlas lika.

Ändringsförslag 129
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 

(13) Åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 



PE404.393v01-00 34/109 AM\713546SV.doc

SV

gemenskapen, så att nätoperatörer i 
unionen eller deras dotterbolag hindras från 
att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
samma sätt. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheterna i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenheter att vägra utfärda intyg 
till sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att 
se över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

gemenskapen, så att nätoperatörer i 
unionen eller deras dotterbolag hindras från 
att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
samma sätt.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till att intyg ska utfärdas för systemansvariga för överföringssystem 
och oberoende systemoperatörer som är åtskilda när det gäller ägandet är för kostsamt och 
byråkratiskt. Tillsynsmyndigheterna kan genom fortgående övervakning och kontroll se till att 
bestämmelserna om åtskillnad genomförs på vederbörligt sätt.

Ändringsförslag 130
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 
gemenskapen, så att nätoperatörer i 
unionen eller deras dotterbolag hindras från 
att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 

(13) Åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 
gemenskapen, så att nätoperatörer i 
unionen eller deras dotterbolag hindras från 
att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
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samma sätt. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheterna i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenheter att vägra utfärda intyg 
till sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att se 
över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

samma sätt. För att säkerställa att 
bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela 
gemenskapen och att gemenskapens 
internationella åtaganden respekteras bör 
kommissionen ha rätt att se över de beslut 
om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna

Or. en

Motivering

Det bör framhållas här i skälen att ägare till överföringssystem som inte är åtskilda när det 
gäller ägandet bör kunna välja mellan en oberoende systemoperatör och modellen med 
effektiv åtskillnad.

Ändringsförslag 131
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 
gemenskapen, så att nätoperatörer i 
unionen eller deras dotterbolag hindras 
från att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
samma sätt. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheterna i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenheter att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 

(13) Åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 
gemenskapen. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
samma sätt. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheterna i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenheter att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör byrån ha rätt att se över de 
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säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att se 
över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

Or. lt

Ändringsförslag 132
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för el i EU. Elförsörjningen till 
EU:s invånare kan enbart ske genom ett 
nät. Fungerande elmarknader, och framför 
allt de nät och andra tillgångar som är 
förknippade med elförsörjningen, har en 
avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd.
Utan att det påverkar gemenskapens
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för el är mycket viktig 
för gemenskapen och att ytterligare 
skyddsåtgärder därför behövs när det 
gäller tredjeländers inflytande, i syfte att 
förhindra hot mot den allmänna 
ordningen och den allmänna säkerheten i 
gemenskapen och 
gemenskapsmedborgarnas välfärd.
Sådana åtgärder är också nödvändiga för 
att efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för el i EU. Elförsörjningen till 
EU:s invånare kan enbart ske genom ett 
nät. Fungerande elmarknader, och framför 
allt de nät och andra tillgångar som är 
förknippade med elförsörjningen, har en 
avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Följderna av felaktiga 
sammanlänkningar visar sig först mycket 
senare. Utan att det påverkar dess
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för el är mycket viktig 
för gemenskapen.

Or. de
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Ändringsförslag 133
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för el i EU. Elförsörjningen till 
EU:s invånare kan enbart ske genom ett 
nät. Fungerande elmarknader, och framför 
allt de nät och andra tillgångar som är 
förknippade med elförsörjningen, har en 
avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd.
Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för el är mycket viktig 
för gemenskapen och att ytterligare 
skyddsåtgärder därför behövs när det gäller 
tredjeländers inflytande, i syfte att 
förhindra hot mot den allmänna ordningen 
och den allmänna säkerheten i 
gemenskapen och 
gemenskapsmedborgarnas välfärd. Sådana 
åtgärder är också nödvändiga för att 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för el i EU och med 
undanröjandet av dess geografiska 
isolering. Elförsörjningen till 
EU:s invånare kan enbart ske genom ett 
nät. Fungerande elmarknader, och framför 
allt de nät och andra tillgångar som är 
förknippade med elförsörjningen, har en 
avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för el är mycket viktig 
för gemenskapen och att ytterligare 
skyddsåtgärder därför behövs när det gäller 
tredjeländers inflytande, i syfte att 
förhindra hot mot den allmänna ordningen 
och den allmänna säkerheten i 
gemenskapen och 
gemenskapsmedborgarnas välfärd. Sådana 
åtgärder är också nödvändiga för att 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

Or. lt
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Ändringsförslag 134
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Icke-diskriminerande tillträde till 
distributionsnätet är avgörande för 
tillgången till slutkunderna. Utrymmet för 
diskriminering när det gäller tredje parts 
tillträde och investeringar är dock mindre 
omfattande på distributionsnivå än på 
överföringsnivå, eftersom överbelastningen 
och produktionsintressenas inflytande i 
allmänhet inte är så betydande på 
distributionsnivån som på 
överföringsnivån. I enlighet med direktiv 
2003/54/EG blev funktionell åtskillnad av 
systemansvariga för distributionssystemet 
dessutom obligatoriskt först från och med 
den 1 juli 2007, och dess effekter på den 
inre marknaden har ännu inte utvärderats.
De regler om juridisk och funktionell 
åtskillnad som för närvarande finns kan 
leda till effektiv åtskillnad, förutsatt att de 
definieras tydligare, genomförs ordentligt 
och övervakas noggrant. För att skapa lika 
villkor på slutkundsnivå bör 
systemansvariga för distributionssystem 
övervakas så att de hindras från att dra 
fördel av sin vertikala integration när det 
gäller deras konkurrensläge på marknaden, 
framför allt gentemot mindre inhemska och 
utländska kunder.

(15) Icke-diskriminerande tillträde till 
distributionsnätet är avgörande för 
tillgången till slutkunderna. Utrymmet för 
diskriminering när det gäller tredje parts 
tillträde och investeringar är dock mindre 
omfattande på distributionsnivå än på 
överföringsnivå, eftersom överbelastningen 
och produktionsintressenas inflytande i 
allmänhet inte är så betydande på 
distributionsnivån som på 
överföringsnivån. Distributionsnäten bör 
därför uttryckligen undantas från 
bestämmelserna i detta direktiv. I enlighet 
med direktiv 2003/54/EG blev funktionell 
åtskillnad av systemansvariga för 
distributionssystemet dessutom 
obligatoriskt först från och med den 1 juli 
2007, och dess effekter på den inre 
marknaden har ännu inte utvärderats. De 
regler om juridisk och funktionell 
åtskillnad som för närvarande finns kan 
leda till effektiv åtskillnad, förutsatt att de 
definieras tydligare, genomförs ordentligt 
och övervakas noggrant. För att skapa lika 
villkor på slutkundsnivå bör 
systemansvariga för distributionssystem 
övervakas så att de hindras från att dra 
fördel av sin vertikala integration när det 
gäller deras konkurrensläge på marknaden, 
framför allt i förhållande till mindre 
inhemska och utländska kunder.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att distributionsnätsnivån är undantagen från bestämmelserna i det tredje 
åtgärdspaketet för en inre marknad för energi.
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Ändringsförslag 135
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att den inre marknaden ska kunna 
fungera ordentligt behöver 
energitillsynsmyndigheterna kunna fatta 
beslut i alla relevanta regleringsfrågor. De 
måste också vara fullständigt oberoende av 
övriga offentliga eller privata intressen.

(17) För att den inre marknaden ska kunna 
fungera ordentligt behöver 
energitillsynsmyndigheterna kunna fatta 
beslut i alla relevanta regleringsfrågor. De 
måste också vara fullständigt oberoende av 
offentliga eller privata organ eller företag.

Or. en

Motivering

Energitillsynsmyndigheterna bör styras av allmänintresset.

Ändringsförslag 136
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De bör ha befogenhet att fatta 
bindande beslut avseende elföretag och 
kunna införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter. De måste 
även få befogenhet att fatta beslut, oavsett 
tillämpningen av 
konkurrensbestämmelserna, om lämpliga 
åtgärder som främjar den effektiva 
konkurrens som är nödvändig för att 
marknaden ska fungera korrekt. Vidare 
måste de kunna garantera en hög standard 
på samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster som står i samklang med kraven på 
öppnande av marknaden, skydd för utsatta 

(18) De bör ha befogenhet att fatta 
bindande beslut avseende elföretag och 
kunna införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter. De måste 
även få befogenhet att fatta beslut, oavsett 
tillämpningen av
konkurrensbestämmelserna, om lämpliga 
åtgärder som garanterar fördelar för 
konsumenterna genom den effektiva 
konkurrens som är nödvändig för att 
marknaden ska fungera korrekt. Vidare 
måste de kunna garantera en hög standard 
på samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster som står i samklang med kraven på 
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kunder och ett effektivt konsumentskydd.
Dessa bestämmelser bör varken påverka 
kommissionens befogenheter att tillämpa 
konkurrensreglerna, inbegripet 
granskningen av företagskoncentrationen 
som har en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom 
den fria rörligheten för kapital.

öppnande av marknaden, skydd för utsatta 
kunder och ett effektivt konsumentskydd.  
Dessa bestämmelser bör varken påverka 
kommissionens befogenheter att tillämpa 
konkurrensreglerna, inbegripet 
granskningen av företagskoncentrationen 
som har en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom 
den fria rörligheten för kapital.

Or. en

Motivering

Effektiv konkurrens ska inte vara ett mål i sig utan den ska ha konsumenternas intressen för 
ögonen i form av ökad valfrihet, lägre priser och högre kvalitet på tjänsterna.

Ändringsförslag 137
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den inre marknaden för el har vissa 
brister när det gäller likviditet och insyn, 
vilket hindrar effektiv resursfördelning, 
riskgardering och nya företag att komma in 
på marknaden. Förtroendet för marknaden, 
dess likviditet och antalet marknadsaktörer 
måste öka. Därför måste tillsynen av 
företag verksamma på området för 
elförsörjning stärkas. Sådana krav bör 
inte påverka, och bör vara förenliga med, 
befintlig gemenskapslagstiftning 
beträffande finansmarknaderna.
Tillsynsmyndigheterna för energisektorn 
och för finansmarknaden måste 
samarbeta så att de gör det möjligt för 
varandra att få en överblick över berörda 
marknader.

(19) Den inre marknaden för el har vissa 
brister när det gäller likviditet och insyn, 
vilket hindrar effektiv resursfördelning, 
riskgardering och nya företag att komma in 
på marknaden. Förtroendet för marknaden, 
dess likviditet och antalet marknadsaktörer 
måste öka.

Or. de
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Ändringsförslag 138
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den inre marknaden för el har vissa 
brister när det gäller likviditet och insyn, 
vilket hindrar effektiv resursfördelning, 
riskgardering och nya företag att komma in 
på marknaden. Förtroendet för marknaden, 
dess likviditet och antalet marknadsaktörer 
måste öka. Därför måste tillsynen av 
företag verksamma på området för 
elförsörjning stärkas. Sådana krav bör 
inte påverka, och bör vara förenliga med, 
befintlig gemenskapslagstiftning 
beträffande finansmarknaderna.
Tillsynsmyndigheterna för energisektorn 
och för finansmarknaden måste 
samarbeta så att de gör det möjligt för 
varandra att få en överblick över berörda 
marknader.

(19) Den inre marknaden för el har vissa 
brister när det gäller likviditet och insyn, 
vilket hindrar effektiv resursfördelning, 
riskgardering och nya företag att komma in 
på marknaden. Förtroendet för marknaden, 
dess likviditet och antalet marknadsaktörer 
måste öka.

Or. de

Motivering

Behörighetsområdena finansmarknadsreglering och energimarknadsreglering får inte 
blandas samman.

Ändringsförslag 139
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Innan kommissionen antar riktlinjer 
för kraven på dokumentering bör byrån för 
samarbete mellan 

Innan kommissionen antar riktlinjer för 
kraven på dokumentering bör byrån för 
samarbete mellan 
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energitillsynsmyndigheter och 
Europeiska värdepapperstillsynskommittén 
(EVTK) samverka för att utreda och råda 
kommissionen om innehållet i dessa 
riktlinjer. Byrån och kommittén bör också 
samarbeta för att ytterligare utreda och 
rådgöra i frågan om huruvida transaktioner 
med avtal om leverans av el och elderivat 
bör omfattas av informationskrav före 
och/eller efter handel och, om så är fallet, 
hur dessa krav bör utformas.

energitillsynsmyndigheter och 
Europeiska värdepapperstillsynskommittén 
(EVTK) samverka för att kontrollera och 
råda kommissionen om innehållet i dessa 
riktlinjer. Byrån och kommittén bör också 
samarbeta för att ytterligare utreda och 
rådgöra i frågan om huruvida transaktioner 
med avtal om leverans av el och elderivat 
bör omfattas av informationskrav före 
och/eller efter handel (och eventuellt 
skyldigheter att offentliggöra de uppgifter 
som ska bevaras) och, om så är fallet, hur 
dessa krav bör utformas.

Or. de

Motivering

På grund av uppgifternas sekretess och deras ekonomiska betydelse måste man noga skilja 
mellan bevarande och offentliggörande.

Ändringsförslag 140
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att inte dominerande etablerade 
leverantörer ska hindra öppnandet av 
marknaden är det viktigt att nya 
företagsmodeller kan utvecklas, till 
exempel genom att man ska kunna ingå 
avtal med flera leverantörer samtidigt.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kraven på allmännyttiga tjänster och 
de gemensamma miniminormer som är en 
följd av dem måste stärkas ytterligare för 
att alla kunder ska kunna gynnas av 
konkurrensen. En viktig aspekt när det 
gäller att leverera till konsumenterna är 
tillgången till förbrukningsuppgifter –
konsumenterna måste ha tillgång till sina 
uppgifter så att de kan begära in offerter 
från konkurrenter på grundval av dessa 
uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt 
att bli ordentligt informerade om sin 
energiförbrukning. Regelbunden 
information om energikostnaderna 
uppmuntrar till att spara energi eftersom 
konsumenterna direkt får gensvar om 
effekterna av investeringar i 
energieffektivitet och ändrat beteende.

(21) Kraven på allmännyttiga tjänster och 
de gemensamma miniminormer som är en 
följd av dem måste stärkas ytterligare för 
att alla kunder, särskilt de utsatta 
kunderna, ska kunna gynnas av 
konkurrensen. Kraven på allmännyttiga 
tjänster kan tolkas nationellt och med 
hänsyn till nationella omständigheter. 
Samtidigt ska medlemsstaterna följa 
gemenskapslagstiftningen och 
gemensamma miniminormer. 
EU-medborgare, särskilt hushåll, och 
EU:s näringsliv, särskilt små och 
medelstora företag, bör garanteras 
allmännyttiga tjänster, i synnerhet trygg 
elförsörjning och rimliga tariffer. En 
viktig aspekt när det gäller att leverera till 
konsumenterna är tillgången till 
förbrukningsuppgifter – konsumenterna 
måste ha tillgång till sina uppgifter så att 
de kan begära in offerter från konkurrenter 
på grundval av dessa uppgifter. 
Konsumenterna bör även ha rätt att bli 
ordentligt informerade om sin 
energiförbrukning. Regelbunden 
information om energikostnaderna som 
baseras på gemensamma kriterier
uppmuntrar till att spara energi eftersom 
konsumenterna direkt får gensvar om 
effekterna av investeringar i 
energieffektivitet och ändrat beteende.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Energifattigdom är ett växande 
problem i EU. Medlemsstaterna bör 
utarbeta nationella handlingsplaner för 
att ta itu med energifattigdom och säkra 
nödvändig energiförsörjning för utsatta 
kunder. Det behövs en integrerad metod 
och åtgärderna bör inbegripa sociala 
tariffer, prispolitik och förbättrad 
energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv 
bör åtminstone tillåta positiv 
diskriminering av utsatta kunder när det 
gäller prissättningsmodeller.

Or. en

Motivering

Eftersom energifattigdom är ett växande problem i EU bör frågan behandlas i detta förslag 
och överkomliga priser på energi bör säkras för alla européer.

Ändringsförslag 143
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Energifattigdom är ett växande 
problem i EU. Medlemsstaterna bör 
därför utarbeta nationella 
handlingsplaner för att ta itu med 
energifattigdom och säkra överkomliga 
elpriser för utsatta kunder. Åtgärderna 
bör innefatta en rad olika omfattande 
energieffektivitetsåtgärder riktade mot 
utsatta hushåll för att lyfta dem ur 
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energifattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 144
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Konsumenternas nuvarande 
rättigheter bör garanteras och stärkas 
ytterligare genom ökad konkurrenskraft, 
förbättrat nättillträde och större valfrihet 
för konsumenterna. Marknadspriserna 
bör ge de rätta incitamenten för 
utvecklingen av nätet och för investering i 
ny elproduktion.

Or. en

Motivering

Förbättrad tillgång till marknaden och ökad konkurrenskraft kommer på ett naturligt sätt att 
leda till större valfrihet och bättre kvalitet för konsumenterna.

Ändringsförslag 145
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Att verka för rättvis konkurrens och 
enkel tillgång för olika leverantörer samt 
bevilja kapacitet för nya elproducenter 
bör vara av största vikt för 
medlemsstaterna för att konsumenterna 
fullt ut ska kunna utnyttja möjligheterna 
med en avreglerad inre marknad för el. 
Samtidigt bör medlemsstaterna ansvara 
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för att ta fram nationella handlingsplaner 
och utveckla socialpolitiken.

Or. en

Motivering

Socialpolitiken bör vara medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, 
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör inför 
upprättandet av en inre marknad för el 
främja integrationen av sina inhemska 
marknader och samarbetet mellan 
nätoperatörer på europeisk och regional 
nivå.

(22) Medlemsstaterna bör inför 
upprättandet av en inre marknad för el 
främja integrationen av sina inhemska 
marknader och samarbetet mellan 
nätoperatörer på europeisk och regional 
nivå. Initiativ för regional integration är 
ett viktigt mellanled på vägen mot den 
europeiska integration av 
energimarknaderna som är slutmålet. 
Den regionala nivån möjliggör en 
snabbare integrationsprocess genom att 
berörda aktörer, exempelvis 
medlemsstater, nationella 
tillsynsmyndigheter och systemansvariga 
för överföringssystemen, kan samarbeta 
kring konkreta problem.

Or. fr

Motivering

Regionala initiativ är ett viktigt och konstruktivt mellanled som kan bidra till en mer 
välfungerande inre marknad på europeisk nivå. Med hjälp av sådana initiativ kan TSO:er och 
nationella tillsynsmyndigheter harmonisera tillträdet och bestämmelserna om balansering i 
den berörda regionen och kanske även skapa en regional överföringsstruktur, något som kan 
effektivisera nätdriften och underlätta gränsöverskridande handel och investeringar. 
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Ändringsförslag 147
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör inför 
upprättandet av en inre marknad för el 
främja integrationen av sina inhemska 
marknader och samarbetet mellan 
nätoperatörer på europeisk och regional 
nivå.

(22) Inför upprättandet av en inre marknad 
för el kan regionala energimarknader 
utgöra ett första steg. Medlemsstaterna 
bör därför främja, på europeisk men också 
om möjligt på regional nivå, integrationen 
av sina inhemska marknader och 
samarbetet mellan nätoperatörer.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Regionala samordnare får utses för 
att underlätta dialogen mellan samtliga 
berörda aktörer, exempelvis nationella 
myndigheter, systemansvariga för 
överföringssystemen, användare, 
energibörser och andra marknadsaktörer. 
Samordnarnas insatser kan vara till 
mycket stor nytta för planeringen av 
gränsöverskridande investeringar. De bör 
i en årlig rapport till kommissionen och 
medlemsstaterna redogöra för framsteg 
och svårigheter i arbetet.

Or. fr
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Motivering

Utnämningen av regionala samordnare kommer att underlätta regionala initiativ och 
samarbete mellan samtliga marknadsaktörer. Med en sådan funktion kommer man även att 
kunna förbättra uppföljningen av regionala initiativ, bland annat genom rapporter till 
kommissionen och medlemsstaterna om resultat och svårigheter som de olika aktörerna kan 
uppvisa. Detta är i linje med de höga kraven på insyn, dialog och goda styrelseformer.

Ändringsförslag 149
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att garantera gemensamma 
bestämmelser för en verklig europeisk 
inre marknad bör utveckling av ett 
gemensamt nät och ett brett energiutbud 
som är tillgängligt för alla vara de 
viktigaste målen för detta direktiv. 
Korrekta marknadspriser skulle vara det 
bästa incitamentet för gränsöverskridande 
sammanlänkningar och för investeringar 
i ny kraftproduktion och skulle samtidigt, 
på lång sikt, leda till priskonvergens. 
Regleringsfrågor avseende 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
och regionala marknader bör vara byråns 
ansvar.

Or. en

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader 
utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av 
byrån.
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Ändringsförslag 150
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Ökat regionalt samarbete bör vara 
det första steget i utvecklingen av ett 
fullständigt integrerat europeiskt elnät, 
som till sist också bör omfatta elöarna i 
dagens union.

Or. en

Motivering

Målet med detta direktiv bör vara att utveckla ett verkligt europeiskt elnät, varför det är 
viktigt att sammanlänka dessa regioner.

Ändringsförslag 151
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Ökat regionalt samarbete bör 
gradvis leda till utvecklingen av ett 
fullständigt integrerat europeiskt elnät, 
som till sist också bör omfatta elöarna i 
dagens union. Det måste uppnås stegvis, 
och grunda sig på villkoren enligt 
marknadens tillgång och efterfrågan. 
Medlemsstater, nationella 
tillsynsmyndigheter och TSO:er bör i 
samarbete med byrån vara ansvariga för 
att underlätta den gradvisa integrationen 
av regionala marknader.

Or. en
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Motivering

Målet med detta direktiv bör vara att utveckla ett verkligt europeiskt elnät, varför det är 
viktigt, som ett första steg, att sammanlänka dessa regioner.

Ändringsförslag 152
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Tillsynsmyndigheterna bör förse 
marknaden med information, också för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll 
som observatör och övervakare av den 
europeiska elmarknaden och dess 
utveckling på kort, medellång och lång 
sikt. Aspekter som också ingår är 
produktionskapacitet, olika källor för 
elproduktion, infrastruktur för distribution 
och överföring, gränsöverskridande handel, 
investeringar, grossist- och 
konsumentpriser, marknadens likviditet 
samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

Tillsynsmyndigheterna bör förse 
marknaden med information, också för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll 
som observatör och övervakare av den 
europeiska elmarknaden och dess 
utveckling på kort, medellång och lång 
sikt. Aspekter som också ingår är 
produktionskapacitet, olika källor för 
elproduktion, infrastruktur för distribution 
och överföring, tjänsternas och 
leveransernas kvalitet, gränsöverskridande 
handel, hantering av överbelastning,
investeringar, grossist- och 
konsumentpriser, marknadens likviditet 
samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

Or. en

Motivering

Konsumenterna kommer att dra nytta av att tillsynsmyndigheterna aktivt deltar i 
övervakningen av kvaliteten på tjänsterna och elleveranserna. Vi måste se till att det råder 
god samordning mellan de nationella tillsynsmyndigheternas mekanismer för 
kapacitetstilldelning och, rent allmänt, i fråga om hur man hanterar 
överbelastningssituationer.
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Ändringsförslag 153
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(–1) Artikel 1 ska ersättas med följande:
I detta direktiv fastställs gemensamma 
regler för produktion, överföring, 
distribution och leverans av el, i syfte att 
förbättra och integrera konkurrensutsatta 
energimarknader, sammanlänkade i ett 
gemensamt nät, i Europeiska unionen.
Det innehåller regler för elsektorns 
organisation och funktion, öppet tillträde 
till marknaden, kriterier och 
förfaranden som skall tillämpas för 
anbud, för beviljande av tillstånd och för 
driften av system.

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 1 i direktiv 2003/54/EG. Nya delar läggs till den befintliga 
texten.)

Motivering

Tillämpningsområdet bör utvidgas för att garantera marknadsintegration. Kopplingen till 
obligatorisk konkurrens bör också understrykas.

Ändringsförslag 154
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(–a) Punkt 12 ska ersättas med följande:
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”12. berättigade kunder: kunder som 
fritt kan välja elleverantör i den mening 
som avses i artikel 21 i detta direktiv 
liksom kunder som kan ingå avtal 
samtidigt med flera elleverantörer,”

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 2.12 i direktiv 2003/54/EG. Nya delar läggs till den befintliga 
texten.)

Motivering

Kunderna måste kunna ingå avtal samtidigt med flera leverantörer.

Ändringsförslag 155
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”34a. industriområde: ett privatägt 
geografiskt område med ett elnät som i 
första hand är avsett att försörja 
industriella konsumenter inom detta 
område,”

Or. en

(Ett nytt led 34a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Operatörer av energinät på industriområden behöver inte följa skyldigheterna för nätdriften i 
samtliga EU-medlemsstater. Detta har ingen rättslig grund. EG-lagstiftningen bör formellt 
göra det möjligt för medlemsstaterna att göra undantag för industriområden för att garantera 
rättssäkerheten. Den annorlunda behandlingen av industrinät är viktig eftersom den 
garanterar proportionella ansträngningar utan att äventyra avregleringens mål. Detta 
äventyrar inte slutkonsumenternas rättigheter på industriområden. Typiskt nog finns det få 
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oberoende slutkonsumenter som får leveranser från industriområden.

Ändringsförslag 156
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”34a. industriområde: ett privatägt 
geografiskt område med ett 
energiförsörjningsnät, som i första hand 
är avsett att användas av industriella 
konsumenter inom detta område.”

Or. de

(Tillägg av ny punkt 34a till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG)

Motivering

När det gäller industriområden bör det vara möjligt med särskilda bestämmelser eftersom det 
i första hand är industriella konsumenters användning som är planerad inom dessa områden.

Ändringsförslag 157
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”34a. överföringssystemets ägare: en 
fysisk eller juridisk person som ansvarar 
för att utföra de uppgifter som anges i 
artikel 10.6 i detta direktiv i den 
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medlemsstat där den oberoende 
systemansvarige har utsetts av den 
medlemsstaten och godkänts av byrån i 
enlighet med artikel 10.1.”

Or. lt

(Ett nytt led 35 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 158
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”34a. ägare av överföringssystemet: en 
fysisk eller juridisk person som ansvarar 
för genomförande av de verksamheter 
som anges i artikel 10.6 i en medlemsstat 
där en oberoende systemansvarig har 
utsetts av den medlemsstaten och 
bekräftats av kommissionen i enlighet 
med artikel 10.1,”

Or. en

(Ett nytt led 34a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Åtskillnad mellan driften av överföringssystemet från det vertikalt integrerade gas- och 
elföretaget är ett grundläggande mål i det föreslagna ”tredje lagstiftningspaketet”. I och med 
detta är det viktigt att omfattningen av denna åtskillnad görs tydlig. Ett område där kraven på 
åtskillnad i lagstiftningen inte är tillräckligt tydliga är de sekretesskyldigheter som gäller för 
de olika marknadsaktörerna.
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Ändringsförslag 159
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt 35 ska läggas till:
”35. rättvis och obehindrad konkurrens 
på en öppen marknad: gemensamma 
möjligheter och lika tillträde för alla 
leverantörer inom unionen, vilket är en 
uppgift som medlemsstaterna, de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
byrån ska garantera,”

Or. en

(Ett nytt led 34a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”35. rättvis konkurrens på en öppen 
marknad: en situation på marknaden där 
inget företag får inneha större andel än 
30 procent av den berörda marknaden 
och där de tre största företagen inte får 
inneha mer än 50 procent, och de 
fem största företagen inte större andel än 
66,7 procent av den berörda marknaden,”

Or. en
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(Ett nytt led 34a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att förhindra att marknaderna styrs av priserna i ”poolen” på de berörda marknaderna 
är inte bara det största företagets andel viktig utan även en viss delegering av resten av 
marknaden – denna koncentration på marknaden mäts av konkurrensmyndigheten med 
koncentrationsmåttet 1, 3 och 5 (CR1, CR3, CR5).

Ändringsförslag 161
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”34a. elföretag: en fysisk eller juridisk 
person som utför minst en av följande 
uppgifter: produktion, överföring, 
distribution, leverans eller köp av el; 
företaget ansvarar även för de 
kommersiella, tekniska och/eller 
underhållsmässiga aspekterna av dessa 
uppgifter; till elföretag räknas inte 
slutförbrukare.”

Or. en

(Ett nytt led 34a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 162
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Följande punkt 36 ska läggas till:
”34b. energifattigdom: ett hushåll som 
inte har råd att värma upp bostaden till en 
acceptabel standard på grundval av 
Världshälsoorganisationens 
rekommenderade nivåer på minst 
18-22°C, beroende på rummets funktion, 
för alla bostadsutrymmen där människor 
vistas. Begreppet inbegriper även 
möjligheten att köpa andra energitjänster 
till bostaden till en rimlig kostnad. 
Medlemsstaterna ska fastställa en 
nationell definition av energifattigdom 
utifrån den andel av hushållets inkomster 
som läggs på energi.

    en

(Ett nytt led 34b läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

En harmoniserad definition av energifattigdom är inte ändamålsenlig eftersom 
hushållsinkomster och levnadsomkostnader, inklusive energikostnader, skiljer sig åt mellan 
medlemsstaterna. Däremot är det viktigt att göra en nationell definition av energifattigdom 
för att identifiera utsatta konsumenter och vidta motåtgärder.

Ändringsförslag 163
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Följande punkt ska läggas till:
”34b. virtuellt kraftverk: ett program för 
överlåtelse av el, där ett företag som 
producerar el är skyldigt att antingen 
sälja eller tillhandahålla en viss volym av 



PE404.393v01-00 58/109 AM\713546SV.doc

SV

elen eller att bevilja intresserade 
leverantörer tillträde till en del av sin 
produktionskapacitet för en viss period.”

Or. en

(Ett nytt led 34b läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 164
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 2 – punkt 34c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Följande punkt ska läggas till:
”34c. överkomligt pris: ett pris som har 
fastställts av medlemsstaterna på nationell 
nivå i samråd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna, arbetsmarknadens 
parter och relevanta intressenter och med 
beaktande av den nationella definitionen 
av energifattigdom i artikel 2.34b.”

Or. en

(Ett nytt led 34c läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna får med beaktande 
fullt ut av tillämpliga bestämmelser i 
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fördraget, särskilt artikel 86 i detta, för 
att tillgodose det allmänna ekonomiska 
intresset ålägga företag som bedriver 
verksamhet inom elsektorn att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, 
vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet 
försörjningstrygghet, regelbundenhet i 
leveranserna, kvalitet och pris samt 
miljöskydd, inbegripet klimatskydd, 
förnybar energi och energieffektivitet. 
Dessa åligganden skall vara klart
definierade, öppna, icke 
diskriminerande och kontrollerbara 
samt garantera att elföretag i EU kan nå 
ut till nationella konsumenter på lika 
villkor. När det gäller 
försörjningstrygghet, styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
för att uppfylla de miljömål och mål för 
förnybar energi som avses i denna punkt 
får medlemsstaterna införa 
långtidsplanering, varvid hänsyn skall 
tas till att tredje part kan komma att 
ansöka om tillträde till systemet.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Förslaget om att anta bindande mål för användning av förnybar energi (20 procent senast 
2020) kommer att föranleda särskilda åtgärder inom elsektorn som inte nödvändigtvis 
sammanfaller med miljöskyddsåtgärderna.

Ändringsförslag 166
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna får med beaktande 
fullt ut av tillämpliga bestämmelser i 
fördraget, särskilt artikel 86 i detta, för 
att tillgodose det allmänna ekonomiska 
intresset ålägga företag som bedriver 
verksamhet inom elsektorn att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster, 
vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet 
försörjningstrygghet, regelbundenhet i 
leveranserna och kvalitet […] samt 
miljöskydd, inbegripet klimatskydd och 
energieffektivitet. […]”

Or. en

(Ändring av artikel 3.2 i direktiv 2003/54/EG. Nya element läggs till den befintliga texten.)

Motivering

Hänvisningen till leveranspriset flyttas från skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster till skyldigheten att skydda utsatta kunder. Syftet är att åtgärder avseende 
leveranspriser ska riktas mot de mest utsatta kunderna. Genom mer riktade åtgärder bör 
slutresultatet gynna de som är i störst behov av konsumentskydd.

Ändringsförslag 167
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 3 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3.3 ska första stycket ersättas 
med följande:
”3. Medlemsstaterna skall inom sitt 
territorium se till att alla 
hushållskunder, och, när 
medlemsstaterna anser det lämpligt, små 
företag, det vill säga företag som har 
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färre än 50 anställda, och en årlig 
omsättning eller balansomslutning som 
inte överstiger 10 miljoner euro, samt 
energiintensiva företag enligt definitionen 
i artikel 17.1 a i 
rådets direktiv 2003/96/EG av den 
27 oktober 2003 om en omstrukturering 
av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet1 har rätt 
till samhällsomfattande tjänster, det vill 
säga rätt till elleveranser av en bestämd 
kvalitet till lätt och tydligt jämförbara 
och rimliga priser av ett slag som 
medger insyn. För att garantera 
leveranser av samhällsomfattande 
tjänster får medlemsstaterna utse en 
sistahandsleverantör. Medlemsstaterna 
skall ålägga distributionsföretagen att 
ansluta kunderna till sina nät enligt 
villkor och tariffer som fastställts i 
enlighet med förfarandet i artikel 23.2. 
Inget i detta direktiv skall hindra 
medlemsstaterna från att stärka 
hushållskonsumenternas och de små och 
medelstora förbrukarnas ställning på 
marknaden genom att främja 
möjligheterna till frivillig samgång 
mellan företrädare för dessa 
konsumentkategorier.
1 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktivet 
senast ändrat genom direktiv 2004/75/EG 
(EUT L 157, 30.4.2004, s. 100).”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Även energiintensiva företag måste beaktas i detta direktiv.
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Ändringsförslag 168
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3.3 ska första stycket ersättas 
med följande:
”3. Medlemsstaterna skall inom sitt 
territorium se till att alla hushållskunder 
[…] har rätt till samhällsomfattande 
tjänster, det vill säga rätt till 
elleveranser av en bestämd kvalitet till 
lätt och tydligt jämförbara och […] icke-
diskriminerande priser av ett slag som 
medger insyn. Dessa kunder ska ha rätt 
till valfrihet, rättvisa, representation och 
rättslig prövning. En av elbolagens 
viktigaste skyldigheter ska vara att 
tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. 
För att garantera leveranser av 
samhällsomfattande tjänster får 
medlemsstaterna utse en 
sistahandsleverantör. Medlemsstaterna 
skall ålägga distributionsföretagen att 
ansluta kunderna till sina nät enligt 
villkor och tariffer som fastställts i 
enlighet med förfarandet i artikel 23.2. 
Inget i detta direktiv skall hindra 
medlemsstaterna från att stärka 
hushållskonsumenternas och de små och 
medelstora förbrukarnas ställning på 
marknaden genom att främja 
möjligheterna till frivillig samgång 
mellan företrädare för dessa 
konsumentkategorier.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.3 i direktiv 2003/54/EG.)
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Ändringsförslag 169
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.3 första stycket ska ändras 
på följande sätt:
”Medlemsstaterna skall inom sitt 
territorium se till att alla 
hushållskunder, och, när 
medlemsstaterna anser det lämpligt, små 
företag, det vill säga företag som har 
färre än 50 anställda, och en årlig 
omsättning eller balansomslutning som 
inte överstiger 10 miljoner euro, har rätt 
till samhällsomfattande tjänster, det vill 
säga rätt till elleveranser av en bestämd 
kvalitet till lätt och tydligt jämförbara, 
kostnadsbaserade och rimliga priser av 
ett slag som medger insyn. För att 
garantera leveranser av 
samhällsomfattande tjänster får 
medlemsstaterna utse en 
sistahandsleverantör. Medlemsstaterna 
skall ålägga distributionsföretagen att 
ansluta kunderna till sina nät enligt 
villkor och tariffer som fastställts i 
enlighet med förfarandet i artikel 23.2. 
Inget i detta direktiv skall hindra 
medlemsstaterna från att stärka 
hushållskonsumenternas och de små och 
medelstora förbrukarnas ställning på 
marknaden genom att främja 
möjligheterna till frivillig samgång 
mellan företrädare för dessa 
konsumentkategorier.”

Or. de

Motivering

Som en grundläggande marknadsekonomisk princip ska priserna grunda sig på de verkliga 
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kostnaderna. Det skulle därför stå i strid med den framväxande marknaden för energi om 
reglerade slutkundstariffer fastställdes, som ligger under de verkliga kostnaderna, eftersom 
dessa differenser måste utjämnas med andra medel.

Detta ändringsförslag ska ersätta ändringsförslag (15 och 16) från ledamoten Morgan.

Ändringsförslag 170
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”(3a) Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att försörjas av en 
leverantör, under förutsättning att denne 
samtycker, oberoende av i vilken 
medlemsstat denne är godkänd som 
leverantör. I detta sammanhang ska 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
behövs för att företag som är godkända 
som leverantörer i sitt ursprungsland ska 
kunna leverera till kunder utan att vara 
tvungna att uppfylla ytterligare villkor.”

Or. de

Motivering

I varje medlemsstat måste leverantörerna uppfylla andra villkor för att få leverera till 
kunderna. Dessa olika marknadsregler och rättsliga skyldigheter utgör avsevärda hinder för 
marknadsinträdet. För att möjliggöra ett obegränsat tillträde till marknaden bör principen 
om ursprungsland tillämpas, d.v.s. om en leverantör är godkänd i en medlemsstat som 
leverantör, bör denne också få leverera till kunder i andra medlemsstater, utan att där 
uppfylla ytterligare villkor.
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Ändringsförslag 171
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 3 ska följande punkter 
läggas till:
”(3b) Medlemsstaterna ska se till att 
kunder
a) om inte annat följer av villkoren i 
leveransavtalet, har rätt att byta 
leverantör inom två veckor, och
b) har rätt att erhålla samtliga 
förbrukningsuppgifter.
Härvid måste säkerställas att dessa 
förfaranden står samtliga 
marknadsaktörer till förfogande utan 
diskriminering vad gäller kostnader, 
arbete och tidsåtgång.”

Or. de

Motivering

Om byte av leverantör är komplicerat och dyrt för kunden kan detta vara negativt för hur 
kunden förhåller sig till att byta leverantör. Därför måste man se till att kunder har tillgång 
till sina uppgifter på ett sätt som inte är diskriminerande och till ett enkelt förfarande för att 
byta leverantör. Dessutom bör förfarandet för att byta leverantör genomföras så snabbt som 
möjligt och helst inte ta längre än två veckor.

Ändringsförslag 172
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1d (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 3c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”3c) Medlemsstaterna ska fastställa en 
definition på energifattigdom på nationell 
nivå. Tillsynsmyndigheter och andra 
marknadsaktörer ska därvid delta i ett 
samrådsförfarande.

Or. de

Motivering

Vi anser att de ändringsförslag som ledamoten och föredraganden Morgan lagt fram om 
energifattigdom alltför kraftigt ingriper i den nationella behörigheten 
(subsidiaritetsprincipen). Detta ändringsförslag ska därför utgöra ett alternativ åtminstone 
till ändringsförslag 14 och 18. Vi anser att energifattigdom inte ska regleras via 
energimarknaden utan av att den ska omfattas av sociallagstiftningen. I vilket fall som helst 
handlar det om en nationell behörighet.

Ändringsförslag 173
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1e (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.5 ska ersättas med följande:
”5. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda 
slutförbrukare, och de skall särskilt se 
till att utsatta kunder skyddas, bl.a. 
genom lämpliga åtgärder exempelvis 
avseende betalningsvillkor för att hjälpa 
dem undvika avstängning från leverans. 
[…]”

Or. en
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(Ändring av artikel 3.5 i direktiv 2003/54/EG. Nya element läggs till den befintliga texten.)

Motivering

Hänvisningen till leveranspriset flyttas från skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster till skyldigheten att skydda utsatta kunder. Syftet är att åtgärder avseende 
leveranspriser ska riktas mot de mest utsatta kunderna. Genom mer riktade åtgärder bör 
slutresultatet gynna de som är i störst behov av konsumentskydd.

Ändringsförslag 174
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1f) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”5a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att ta itu med energifattigdom 
i sina nationella handlingsplaner i syfte 
att åstadkomma en reell minskning av 
antalet människor som lever i 
energifattigdom, och medlemsstaterna ska 
anmäla dessa åtgärder till kommissionen. 
Medlemsstaterna får tillämpa ett 
integrerat tillvägagångssätt för att se till 
att skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster fullgörs. Sådana åtgärder får 
inbegripa särskilda tariffer för utsatta 
kunder och enskilda hushåll och ska 
inbegripa förbättringar av 
energieffektiviteten och riktat socialt stöd 
till låginkomstgrupper. Kommissionen ska 
tillhandahålla indikatorer för 
övervakning av dessa åtgärders inverkan 
på energifattigdomen. Sådana åtgärder 
ska inte hindra öppnandet av
marknaderna enligt vad som föreskrivs i 
artikel 21.”

Or. en
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Motivering

Eftersom energifattigdom är ett växande problem i EU måste man ta upp denna fråga i 
förslaget och göra energi överkomlig för alla européer.

Ändringsförslag 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1g (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1g) I artikel 3.6 ska inledningen ersättas 
med följande:
”6. Medlemsstaterna skall se till att 
elleverantörerna på eller i samband med 
fakturorna och i all reklam och 
marknadsföring som riktar sig till 
slutförbrukare anger följande:

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.6 första stycket i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Information om elframställningens inverkan på miljön bör tillhandahållas på ett synligt sätt i 
allt material och i all reklam så att konsumenten inte behöver leta efter den någon 
annanstans. Liknande krav ställs inom andra sektorer, till exempel i samband med försäljning 
av bilar eller vitvaror.

Ändringsförslag 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 6 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1h) Artikel 3.6 b ska ersättas med 
följande:
”b) […] Information […] om den 
inverkan på miljön som 
elframställningen från den 
sammanlagda bränslesammansättning 
som leverantören använt under det 
föregående året har åtminstone i form 
av utsläpp av CO2 och radioaktivt 
utsläpp.”

Or. en

(Vissa delar utgår i artikel 3.6 b i direktiv 2003/54/EG). 

Motivering

Information om elframställningens inverkan på miljön bör tillhandahållas på ett synligt sätt i 
allt material och i all reklam så att konsumenten inte behöver leta efter den någon 
annanstans. Liknande krav ställs inom andra sektorer, till exempel i samband med försäljning 
av bilar eller vitvaror.

Ändringsförslag 177
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1i) Artikel 3.7 ska ersättas med följande:
”7. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå målen 
för social och ekonomisk 
sammanhållning, miljöskydd, däribland 
även åtgärder för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, bl.a. annat genom 
att främja renovering av befintliga 
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bostadshus, samt försörjningstrygghet. 
Åtgärderna kan bl.a. omfatta lämpliga 
ekonomiska stimulansåtgärder, där så 
är lämpligt med hjälp av alla tillgängliga 
nationella verktyg och 
gemenskapsverktyg, för underhåll och 
anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 7.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 178
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1i) Artikel 3.7 ska ersättas med följande:
”7. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå målen 
för social och ekonomisk 
sammanhållning och miljöskydd, […] 
åtgärder för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, samt 
försörjningstrygghet.  Åtgärderna kan 
bl.a. omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt 
med hjälp av alla tillgängliga nationella 
verktyg och gemenskapsverktyg, för 
underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet. När 
medlemsstater genom lagstiftning eller 
andra politiska beslut minskar 
möjligheterna till säker och icke 
fossilbaserad kraftproduktion ska de i 
motsvarande grad höja målen för andelen 
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förnybar energi och på så vis se till att 
deras bidrag till minskningen av 
koldioxidutsläppen och till den inre 
marknaden förblir oförändrat.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 7.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Det är av yttersta vikt att behålla incitament för investeringar i koldioxidfri kraftproduktion 
för att tillgodose efterfrågan på energi.

Ändringsförslag 179
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1i) Artikel 3.7 ska ersättas med följande:
”7. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå målen 
för social och ekonomisk 
sammanhållning, miljöskydd, däribland 
även åtgärder för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, samt 
försörjningstrygghet.  Åtgärderna kan 
bl.a. omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt 
med hjälp av alla tillgängliga nationella 
verktyg och gemenskapsverktyg, för 
underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet. 
Medlemsstaterna får, med fullt beaktande 
av tillämpliga bestämmelser i fördraget, 
främja långsiktiga avtal mellan 
energiförbrukare och energileverantörer 
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som bidrar till att förbättra produktionen 
och distributionen av energi och som 
samtidigt ger förbrukarna en rimlig del av 
vinsterna, förutsett att sådana avtal kan 
bidra till en optimal investeringsnivå i 
sektorn.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 7.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna bör spela en viktig roll i arbetet med att ge konkreta fördelar åt kunderna. 

Ändringsförslag 180
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1i) Artikel 3.7 ska ersättas med följande:
”7. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå målen 
för social och ekonomisk 
sammanhållning, särskilt i syfte att 
förebygga diskriminering av 
låginkomsttagare och personer i isolerade 
områden, miljöskydd, […] åtgärder för 
styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, samt 
försörjningstrygghet.   Åtgärderna kan 
bl.a. omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt 
med hjälp av alla tillgängliga nationella 
verktyg och gemenskapsverktyg, för 
underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet.”
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Or. en

(Nya element läggs till artikel 7.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att undvika diskriminering av förbrukare i isolerade områden (bergs- och öregioner).

Ändringsförslag 181
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1i) Artikel 3.7 ska ersättas med följande:
”7. Medlemsstaterna skall vidta
lämpliga åtgärder för att uppnå målen 
för social och ekonomisk 
sammanhållning, miljöskydd, däribland 
även åtgärder för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, samt 
försörjningstrygghet. Åtgärderna kan 
bland annat omfatta lämpliga 
ekonomiska stimulansåtgärder, där så 
är lämpligt med hjälp av alla tillgängliga 
nationella verktyg och 
gemenskapsverktyg, för underhåll och 
anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet.
Medlemsstaterna får med full hänsyn till 
EG-fördraget främja långsiktiga avtal och 
inköpsföreningar mellan kunder och 
leverantörer som bidrar till att förbättra 
produktionen och distributionen av el och 
som samtidigt ger kunderna en rimlig del 
av vinsterna, förutsett att sådana avtal 
kan bidra till en optimal investeringsnivå i 
sektorn.”
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Or. fr

(Tillägg av ny text i artikel 7.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Hänsyn måste tas till de positiva effekter som långsiktiga avtal och inköpsföreningar kan ha 
för utvecklingen av produktionskapacitet och konkurrenskraft.

Ändringsförslag 182
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1j (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1j) I artikel 3, ska följande punkt läggas 
till:
”7a. För att främja en icke-förorenande 
energianvändning och motverka 
energifattigdom ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga 
leverantörerna att differentiera sina 
tariffer, så att priset stiger i takt med 
förbrukningen. Den lägsta tariffen ska 
tillämpas på en baskvantitet energi som 
behövs för uppvärmning av en 
värmeisolerad bostad och för viktiga 
funktioner som belysning och matlagning.
Olika baskvantiteter kan gälla för 
enpersons- respektive flerpersonshushåll.
I det eller de segment som befinner sig 
ovanför segmentet med baskvantiteten ska 
tarifferna vara avsevärt högre.”

Or. nl

(Tillägg av en ny punkt till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Differentierade energitariffer sporrar till icke-förorenande energianvändning och garanterar 
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att alla får tillgång till en baskvantitet energi till lågt pris.

Ändringsförslag 183
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1j (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”7a. I syfte att främja energieffektivitet 
och bidra till att minska 
energifattigdomen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga elbolagen 
att införa tariffer som stiger vid högre 
förbrukningsnivåer, med det uttryckliga 
målet att stimulera ett energieffektivt 
beteende, minska hushållens efterfrågan 
på el och tillhörande koldioxidutsläpp 
samt minska energikostnaderna för 
hushåll som lever i energifattigdom.”

Or. en

(En ny punkt läggs till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

En sådan tariffmodell skulle välta den nuvarande prissättningen över ända. I en tid då vi 
försöker skära ner energiförbrukningen blir människor enligt den nuvarande prismodellen 
belönade med lägre priser ju mer energi de förbrukar. Den föreslagna modellen skulle vara 
kostnadsneutral för elbolagen och samtidigt stimulera till energieffektivitet. Den här modellen 
lär komma till sin rätt så snart smarta mätare har införts.

Ändringsförslag 184
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1j (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1j) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”7a. I syfte att främja energieffektivitet 
och bidra till att minska 
energifattigdomen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga 
elleverantörerna att införa 
prissättningsformler som inbegriper 
stigande blocktariffer, dvs. tariffer där 
priset stiger vid högre 
förbrukningsnivåer.”

Or. en

Ändringsförslag 185
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1j (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1j) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”7a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska uppmuntra elleverantörerna att införa 
prisformler som främjar energieffektivitet 
och lägsta möjliga kostnader.”

Or. en

(En ny punkt läggs till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Prisformlerna måste säkerställa energieffektivitet och låga priser.
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Ändringsförslag 186
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led k (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1k) I artikel 3, ska följande punkt läggas 
till:
”9a. Om det kan påvisas att elföretagen 
övervältrat kostnader för utsläppsrätter på 
kunderna fastän elföretagen tilldelats 
dessa utsläppsrätter gratis inom ramen för 
systemet med handel med utsläppsrätter 
får medlemsstaterna med hjälp av extra 
beskattning återkräva dessa kostnader av 
elföretagen. Intäkterna bör användas för 
energieffektivitetsfrämjande i den 
medlemsstat som uppburit dem samt som 
kompensation åt energiintensiva företag 
som till följd av bristande konkurrens på 
elmarknaden fått betala onödigt höga 
priser för el.”

Or. nl

(Tillägg av en ny punkt till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Höga energipriser till följd av att elmarknaden fungerar dåligt kan bli till skada för företag 
som konkurrerar ute på den internationella marknaden. En viss kompensation är här på sin 
plats.

Ändringsförslag 187
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.”

Or. en

Motivering

Strykning av kommittéförfarande.

Ändringsförslag 188
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.”

Or. de

Motivering

Den av kommissionen här föreslagna behörigheten att anta riktlinjer genom det 
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”föreskrivande förfarandet med kontroll” begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt 
och bör avvisas.

Ändringsförslag 189
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.”

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan ska begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut om utformningen av den inre marknaden för energi skulle 
därigenom undandras det demokratiska lagstiftningsförfarandet. Eftersom resultaten av ett 
kommittéförfarande potentiellt kan sträcka sig mycket långt och man genom sådana 
grundläggande bestämmelser kan nå innehållet i bestämmelserna om åtskillnad i ägande, 
som de systemansvariga för distributionsnäten omfattas av, bör detta principiellt avvisas.

Ändringsförslag 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.”

Or. en

Motivering

Kommissionen tänker använda kommittéförfarandet för att anta riktlinjer om allmännyttiga 
tjänster, samhällsomfattande tjänster, sistahandsleverantörer, skyddsåtgärder för utsatta 
kunder, förfaranden vid byte av leverantör samt offentliggörande av information. För att få 
till stånd full harmonisering av medlemsstaternas nationella lagstiftning bör alla dessa frågor 
behandlas med deltagande av rådet och Europaparlamentet, eftersom en överdriven 
användning av kommittéförfarandet skulle öka osäkerheten om regelverket.

Ändringsförslag 191
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 10:

utgår

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 27b.3.”
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Or. de

Motivering

De bestämmelser som behövs för konsumentskyddet ska fastställas direkt i direktivet. Någon 
befogenhet för att anta riktlinjer behövs därför inte.

Ändringsförslag 192
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 27b.3.”

”10. Efter samråd med berörda parter får 
kommissionen anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 27b.3.”

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att principerna om god regelgivning följs när man 
tar fram och tillämpar sådana riktlinjer.

Ändringsförslag 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”10a. Medlemsstaterna ska se till att avtal 
med hushållskunder hos vilka 
anslutningskapaciteten understiger 10 kW 
inte innehåller något fast minimipris, 
oavsett volym, utan i stället en variabel 
kostnadskomponent baserad på den 
förbrukade volymen.”

Or. en

(En ny punkt 10a läggs till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Eftersom kostnaderna för anslutning till nätet och för mätaravläsning ingår som ett led i den 
reglerade distributionsverksamheten finns det ingen anledning att ha fasta avgifter i avtalen 
med hushållsförbrukarna. För hushållskunder med en anslutningskapacitet på över 10 kW är 
det motiverat med en fast priskomponent för de kostnader som uppstår till följd av 
balanseringsbehovet under toppbelastningsperioder. Denna åtgärd kommer även att skapa 
store pristransparens eftersom priset endast kommer att innehålla en enda parameter för de 
flesta hushållskunder.

Ändringsförslag 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”10b. För att hjälpa förbrukarna att 
minska sina energikostnader ska 
medlemsstaterna se till att minst 2 procent 
av alla intäkter från el som sålts till 
hushållen används till förmån för 
program för energieffektivitet och 
efterfrågemätning för hushållskunderna. 
Privata och offentligägda elföretag, 
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energitjänstbolag, regionala och lokala 
organ och icke-statliga organisationer får 
ansöka om medel härifrån för att 
(sam)finansiera främjandet av 
energieffektivitetsprogram för 
hushållskunder, med särskild tonvikt på 
utsatta kunder. Beslut om hur dessa 
medel ska förvaltas och tilldelas ska fattas 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen.”

Or. en

(En ny punkt 10b läggs till artikel 3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Den liberaliserade elmarknaden har haft en benägenhet att öka efterfrågan på el. Eftersom 
det kostar mera att föra ut energieffektiva tjänster till hushållen än till storkonsumenterna av 
el är det bästa sättet att skapa energieffektivitet inom hushållssektorn att inrätta en fond. 
Denna typ av styrmedel har gett ytterst positiva resultat i Danmark, Storbritannien, 
Nederländerna och ett antal amerikanska delstater i fråga om miljö, sammanlagda kostnader 
och arbetstillfällen.

Ändringsförslag 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Medlemsstaterna skall se till att frågor 
som rör försörjningstrygghet övervakas. 
Vid behov får medlemsstaterna överlåta 
denna uppgift åt de tillsynsmyndigheter 
som avses i artikel 23.1. Denna 
övervakning skall i synnerhet omfatta 
balansen mellan tillgång och efterfrågan 
på den inhemska marknaden, […] bland 
annat genom en detaljerad prognos för
framtida efterfrågan och tillgång, 
ytterligare kapacitet som planeras eller 
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håller på att anläggas, samt nätens 
kvalitet och underhållsnivå, tillträde för 
distribuerad och småskalig produktion
samt åtgärder för att täcka 
efterfrågetoppar och hantera brister i 
leverans från en eller flera leverantörers 
sida. De behöriga myndigheterna skall 
senast den 31 juli vartannat år 
offentliggöra en rapport i vilken 
resultaten av övervakningen av dessa 
frågor och de åtgärder som vidtagits 
eller planerats skall anges; rapporten 
skall därefter genast överlämnas till 
kommissionen.”

Or. en

(Vissa uppgifter om prognoser och tillträde för distribuerad och småskalig produktion läggs 
till i artikel 4 i direktiv 2003/54/EG.) 

Motivering

För att målen om försörjningstrygghet ska kunna uppfyllas kommer betydelsen av 
distribuerad och storskalig produktion sannolikt att öka. En sådan utveckling förutsätter att 
det skapas icke-diskriminerande tillträde till näten, och vid övervakningen måste man 
kontrollera att så sker.

Ändringsförslag 196
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2d (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5 -a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5 -a

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
se till att tekniska driftskriterier definieras 
och att det utarbetas och offentliggörs 
tekniska regler med lämpliga 
tillförlitlighets- och säkerhetsnivåer och 
krav för drift av 
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produktionsanläggningar, 
distributionssystem, direktanslutna 
konsumenters utrustning, 
sammanlänkningar för sammankoppling 
och direktledningar. De tekniska reglerna 
ska säkerställa att systemen är 
driftskompatibla och vara objektiva och 
icke-diskriminerande. Om byrån anser att 
dessa regler måste harmoniseras ska den 
lägga fram lämpliga rekommendationer 
för de olika nationella 
tillsynsmyndigheterna.”

Or. en

Motivering

Artikel 5 innehåller endast frågor om anslutning trots att driftsfrågor (dvs. fasen efter 
anslutningen) är lika viktiga och bör tas upp här.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 

1. Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte 
att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa.
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den 26 juni 2003 om villkor för tillträde 
till nät för gränsöverskridande elhandel.

1a. Om samarbetet mellan flera olika 
medlemsstater på regional nivå stöter på 
betydande svårigheter får kommissionen 
efter en gemensam begäran från dessa 
medlemsstater och i överenskommelse 
med alla berörda medlemsstater utse en 
regional samordnare.
1b. Den regionala samordnaren ska på 
regional nivå främja samarbete mellan 
nationella tillsynsmyndigheter och mellan 
alla andra behöriga offentliga 
myndigheter, nätoperatörer, elbörser, 
nätanvändare och marknadsaktörer. Den 
regionala samordnaren ska särskilt göra 
följande:
a) Främja nya effektiva investeringar i 
sammanlänkningar. I detta syfte ska den 
regionala samordnaren bistå de 
systemansvariga för överföringssystemen 
vid utarbetandet av deras regionala 
sammanlänkningsplaner samt bidra till 
samordningen av deras investeringsbeslut 
och, vid behov, av deras ”open season”-
förfarande.
b) Främja effektiv och säker användning 
av näten. I detta syfte ska den regionala 
samordnaren bidra till samordningen 
mellan systemansvariga för 
överföringssystem, nationella 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
nationella offentliga myndigheter genom 
att ta fram gemensamma tilldelnings- och 
skyddsmekanismer.
c) Årligen översända en rapport till 
kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna om de framsteg som 
gjorts i regionen och om eventuella 
svårigheter och hinder som bromsar 
framstegen.

Or. en
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Motivering

De regionala samordnarna kan spela en viktig roll för att underlätta dialogen mellan 
medlemsstaterna, framför allt i fråga om gränsöverskridande investeringar.

Ändringsförslag 198
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

1. Medlemsstaterna och 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
syfte att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på en eller flera regionala 
nivåer. Medlemsstaterna ska i synnerhet 
främja samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.”

Or. de

Motivering

EU strävar efter att inrätta gränsöverskridande marknadsregioner. Därför behövs det absolut 
en harmonisering av alla förfaranden för utbyte av uppgifter. För den liberaliserade 
marknaden utgör fungerande förfaranden för utbyte av uppgifter grundförutsättningen för 
förvaltning av tidtabeller, clearing, redovisning, byte av leverantör osv. Avsaknad av 
fungerande förfaranden för utbyte av uppgifter hindrar införandet av gränsöverskridande 
marknadsregioner.



PE404.393v01-00 88/109 AM\713546SV.doc

SV

Ändringsförslag 199
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde 
till nät för gränsöverskridande elhandel.

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. De geografiska 
områden som omfattas av det regionala 
samarbete som avses i denna artikel ska 
överensstämma med de geografiska 
områden som fastställs i artikel 2h.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 
även om detta samarbete kan avse andra 
geografiska områden.

Or. es

Motivering

Förutom att det finns gemenskapsregler på detta område, måste man undvika att 
kommissionen definierar geografiska områden för samarbete i framtiden eller att 
medlemsstaterna beslutar att utvidga sina mekanismer och tvingar dem på andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 200
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att Medlemsstaterna och de nationella 
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integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde 
till nät för gränsöverskridande elhandel.

tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
syfte att integrera sina inhemska marknader 
först och främst på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt europeisk marknad 
genom att underlätta harmoniseringen av 
sina lagar och föreskrifter och framför allt 
integrera ”elöarna” i dagens union.

Or. en

Motivering

De regionala marknaderna bör vara ett första steg mot en fullt ut integrerad europeisk 
marknad, och de får inte definieras geografiskt av kommissionen.

Ändringsförslag 201
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 

Medlemsstaterna och de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
syfte att integrera sina inhemska marknader 
med målet att inrätta regionala 
systemansvariga för överföringssystemen 
och på så vis skapa en konkurrensutsatt 
europeisk marknad, och de ska underlätta 
harmoniseringen av sina lagar och 
föreskrifter. Det geografiska område som 
omfattas av regionala systemansvariga för 
överföringssystemen ska överensstämma
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
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den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inrätta regionala TSO:er eftersom de har en bättre förståelse för de 
framväxande behoven i de regionala, gränsöverskridande infrastrukturerna och kommer att 
kunna avhjälpa flaskhalsar på de regionala marknaderna. Med tanke på 20-procentsmålet för 
förnybara energikällor har behovet av infrastrukturutveckling och utbyggnad och 
förstärkning av näten blivit en fråga av verkligt stor betydelse. I denna utvecklingsprocess 
skulle inrättandet av regionala TSO:er erbjuda den effektivaste lösningen. 

Ändringsförslag 202
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och nationella tillsynsmyndigheter ska 
samarbeta i syfte att integrera sina 
inhemska marknader åtminstone på 
regional nivå. De ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konvergenta och 
konsekventa. Medlemsstaterna ska även 
främja samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter på 
gränsöverskridande och regional nivå. 
Det geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
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nät för gränsöverskridande elhandel.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på vikten av att medlemsstaternas lagstiftning möjliggör och 
uppmuntrar samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter på gränsöverskridande och 
regional nivå.

Ändringsförslag 203
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

Medlemsstaterna och de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
syfte att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet säkra
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt europeisk marknad, 
samt underlätta harmoniseringen av lagar 
och föreskrifter. Det geografiska område 
som omfattas av regionalt samarbete ska 
överensstämma med kommissionens 
definition av geografiska områden i 
enlighet med artikel 2h.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om 
villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel.

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att regional integration är ett nödvändigt mellanled i arbetet med att 
skapa en konkurrensutsatt alleuropeisk energimarknad.
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Samarbete på regional nivå är av grundläggande betydelse, och ansvaret för detta bör inte 
bara ligga på medlemsstaterna utan även på tillsynsmyndigheter och berörda parter. I 
synnerhet bör man se till att systemoperatörerna intensifierar sitt samarbete, eftersom deras 
roll i förenklingen av marknaderna och i driften och utvecklingen av överföringsnäten är 
avgörande för marknadsintegration. Detta bör leda till att nätdriftsfunktioner integreras på 
regional nivå.

Ändringsförslag 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
harmonisera och integrera sina inhemska 
marknader åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

Or. en

Motivering

Prioriteringen är att harmonisera nationella föreskrifter och skapa gemensamma och lika 
villkor i enlighet med bästa praxis även via regionalt samarbete. Exempelvis är det inte 
längre acceptabelt att vissa operatörer omfattas av strikta begränsningar på sina nationella 
marknader medan andra operatörer har kvar extremt fördelaktiga villkor på sina marknader 
och kan dra nytta av denna konkurrensfördel för att expandera på angränsande marknader.
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Ändringsförslag 205
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.

1. Behöriga nationella myndigheter och 
nationella tillsynsmyndigheter ska 
samarbeta i syfte att integrera sina 
inhemska marknader åtminstone på 
regional nivå. De ska i synnerhet se till att
nätoperatörer på regional nivå samarbetar 
och verka för att lagar och föreskrifter är 
konsekventa och närmar sig varandra. 
Det geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.”

Or. fr

Motivering

Det regionala samarbetet är beroende av att medlemsstaterna och i synnerhet deras 
myndigheter och nationella tillsynsmyndigheter deltar och gör insatser. Syftet med dessa 
regionala initiativ är även att nationella föreskrifter och lagar ska närma sig varandra. På så 
vis främjas marknadsintegrationen och fullbordandet av den inre marknaden.

Ändringsförslag 206
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1a. För att uppnå målet om regionalt 
samarbete enligt punkt 1 ska 
medlemsstaterna främja och stödja allt 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystem och nationella 
tillsynsmyndigheter som syftar till att 
harmonisera reglerna för tillträde och 
balansering (vilket främjar integrationen 
av balanseringszoner) inom och mellan 
flera angränsande medlemsstater i 
enlighet med artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1228/2003. Ett sådant samarbete 
får ta sig uttryck i en gemensam struktur 
mellan de systemansvariga för 
överföringssystemen så att flera 
angränsande territorier omfattas. I 
sådana fall ska medlemsstaterna se till att 
denna gemensamma struktur för de 
systemansvariga för överföringssystemen 
är förenlig med artiklarna 8 och 10a.”

Or. en

(En ny punkt 1a läggs till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Att skapa större och öppnare marknader är en utmaning som kräver handfast vägledning. 
Med tanke på att frivilligt samarbete mellan systemoperatörer på regional nivå i vissa fall 
kan ge resultat anser vi emellertid att det krävs ett starkare ramverk för regional systemdrift.

Möjligheten att i slutänden inrätta en regional systemoperatör bör finnas i direktivet. 
Samarbete mellan regioner är nödvändigt om en verkligt alleuropeisk marknad ska kunna 
uppstå.
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Ändringsförslag 207
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Byrån ska samarbeta med de 
nationella tillsynsmyndigheterna och de 
systemansvariga för överföringssystemen i 
enlighet med kapitel IV i detta direktiv för 
att garantera konvergens mellan 
regelverken i de olika regionerna och 
skapa en konkurrensutsatt europeisk 
marknad. Om byrån anser att det krävs 
bindande regler för detta samarbete ska 
den avge lämpliga rekommendationer. På 
regionala marknader ska byrån vara den 
ansvariga tillsynsmyndigheten.”

Or. en

(En ny punkt 1a läggs till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att få till stånd en effektiv europeisk marknad är ett tätt och konkret samarbete mellan 
byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna av yttersta betydelse.

Ändringsförslag 208
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
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till:
”1a. För att underlätta en säker och 
tillförlitlig förvaltning av 
gränsöverskridande elhandel ska de 
systemansvariga för överföringssystemen 
inom varje regionalt område enligt 
definitionen i artikel 2h.3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 inrätta ett 
samordningscentrum som ska
i) erbjuda en gemensam 
kommunikationsplattform för 
nödsituationer,
ii) företa regionala studier om 
överbelastningssituationer vid gränserna.

Or. fr

(Tillägg av en ny punkt 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Elnäten är starkt beroende och betingade av varandra. Det är dock nödvändigt att stärka 
samarbetet dem emellan för att begränsa riskerna för allvarliga incidenter och strömavbrott 
och för att skapa en inre elmarknad. Ett sådant samarbete kan förstärkas med hjälp av ett 
europeiskt samordningscentrum för elöverföring, vars uppgift ska vara att hantera 
säkerhetsfrågor vid nödsituationer och företa studier om överbelastning vid 
sammanlänkningar.

Ändringsförslag 209
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Medlemsstaterna, 
tillsynsmyndigheterna och samtliga 
marknadsaktörer ska samarbeta för att 
harmonisera sina förfaranden för utbyte 
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av uppgifter för de viktigaste 
marknadsprocesserna.

Or. de

(Tillägg av ny punkt 1a till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

EU strävar efter att inrätta gränsöverskridande marknadsregioner. Därför behövs det absolut 
en harmonisering av alla förfaranden för utbyte av uppgifter. För den liberaliserade 
marknaden utgör fungerande förfaranden för utbyte av uppgifter grundförutsättningen för 
förvaltning av tidtabeller, clearing, redovisning, byte av leverantör osv. Avsaknad av 
fungerande förfaranden för utbyte av uppgifter hindrar införandet av gränsöverskridande 
marknadsregioner.

Ändringsförslag 210
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Kommissionen och byrån ska främja 
interregionalt samarbete mellan 
elmarknaderna och ansvara för deras 
integration på den inre europeiska 
elmarknaden.”

Or. lt

(En ny punkt 1a läggs till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)
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Ändringsförslag 211
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Medlemsstaterna ska ålägga 
elföretagen att hållbart producera en del 
av sin el. Andelen hållbar energi ska 
också bygga på den skyldighet 
medlemsstaterna ålagts till följd av 
översynen av direktiv .../.../EG*.”
* ska fyllas i när det slutgiltiga numret för 
direktivet om förnybar energi blivit känt.

Or. nl

(Tillägg av en ny punkt till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Energi från förnybara källor är ofta dyrare än energi från icke-förnybara källor. För att 
förhindra att medlemsstaterna utgående från direktiv .../.../EG (direktivet om hållbar energi) 
börjar ge elföretagen stora subventioner för att de ska producera hållbar el måste elföretagen 
i lag åläggas en sådan produktion.

Ändringsförslag 212
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1b. De behöriga nationella 
myndigheterna i de medlemsstater som 



AM\713546SV.doc 99/109 PE404.393v01-00

SV

omfattas av den nya regionala 
systemoperatören ska enligt en bindande 
tidtabell som ska delges byrån 
harmonisera bestämmelser om
– tilldelning av gränsöverskridande 
kapacitet för alla tidsfrister,
– införande av ett enda gränssnitt för 
användare av sammanlänkningar,
– gemensam förvaltning av en 
andrahandsmarknad,
– inrättande av ett integrerat system för 
intradag-tilldelning av 
sammanlänkningskapacitet,
– justering och säkerhet.

Or. fr

(Tillägg av en ny punkt 1b i artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Ett förstärkt regionalt samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen kommer 
att bidra till att harmonisera bestämmelserna för nätanvändning, särskilt sammanlänkning. 
Därför föreslås en obligatorisk harmonisering av bestämmelserna om sammanlänkning, 
balansering och nätsäkerhet.

Ändringsförslag 213
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5a – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”1b. Kommissionen ska ta fram tekniska 
och finansiella åtgärder som bidrar till att 
undanröja de europeiska elmarknadernas 
isolering.”
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Or. lt

(En ny punkt 1b läggs till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 214
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Följande artikel ska införas:
”Artikel 5b

För att underlätta en säker och tillförlitlig 
förvaltning av gränsöverskridande 
elhandel ska de systemansvariga för 
överföringssystemen inom varje 
geografiskt område enligt definitionen i 
artikel 2h.3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 inrätta 
ett samordningscentrum som ska
i) erbjuda en gemensam 
kommunikationsplattform för 
nödsituationer,
ii) företa regionala studier i icke-realtid 
om överbelastningssituationer vid 
gränsen.

Or. en

(Tillägg av en ny artikel 5b i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan näten för att minimera riskerna för allvarliga 
incidenter och strömavbrott och för att skapa en inre elmarknad. Ett sådant samarbete kan 
förstärkas med hjälp av ett europeiskt samordningscentrum för elöverföring, vars uppgift ska 
vara att hantera säkerhetsfrågor vid nödsituationer och företa studier om överbelastning vid 
sammanlänkningar.
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Ändringsförslag 215
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3d (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Följande artikel ska införas:
Artikel 5c

”De behöriga nationella myndigheterna i 
de medlemsstater som omfattas av den 
nya regionala systemoperatören ska enligt 
en bindande tidtabell som ska anmälas till 
byrån harmonisera bestämmelser om
– tilldelning av gränsöverskridande 
kapacitet för alla tidsfrister, 
– införande av ett enda gränssnitt för 
användare av sammanlänkningar,
– gemensam förvaltning av en 
andrahandsmarknad,
– inrättande av ett integrerat system för 
intradag-tilldelning av 
sammanlänkningskapacitet,
– justering och säkerhet.”

Or. fr

(Tillägg av en ny artikel 5c i direktiv 2003/54/EG)

Motivering

Ett förstärkt regionalt samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen kommer 
att bidra till att harmonisera bestämmelserna för nätanvändning, särskilt sammanlänkning. 
Därför föreslås en obligatorisk harmonisering av bestämmelserna om sammanlänkning, 
balansering och nätsäkerhet.
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Ändringsförslag 216
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3e (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3e) I artikel 6.2 ska första stycket ersättas 
med följande:
”2. Medlemsstaterna skall fastställa 
kriterier för beviljandet av tillstånd att 
anlägga produktionskapacitet på deras 
territorium. Dessa kriterier ska avse”

Or. nl

(Tillägg till artikel 6.2 första stycket i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Kriterierna för beviljande av tillstånd måste vara bindande.

Ändringsförslag 217
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3f (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 6 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3f) Artikel 6.2 g ska ersättas med 
följande:
”(g) typ av primärkällor, varvid tillstånd 
till elproduktion med fossila bränslen ska 
beviljas endast sådana företag som 
producerar en av medlemsstaten fastställd 
minimiprocentandel hållbar energi och 
använder den mest avancerade tekniken 
för minskning av koldioxidutsläpp,”
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Or. nl

(Tillägg till artikel 6.2 g i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Tillstånd bör ges endast till sådana företag som använder den teknik som förorenar minst och 
som gör sitt för att bidra till uppnåendet av det nationella målet för hållbar energi.

Ändringsförslag 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3g (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3g) Artikel 6.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall se till att 
småskalig decentraliserad produktion 
och/eller distribuerad produktion omfattas 
av förenklade tillståndsförfaranden. 
Sådana förenklade förfaranden ska gälla 
för alla anläggningar med en kapacitet på 
mindre än 50 MW och för alla 
distribuerade anläggningar.”

Or. en

(Ändring av artikel 6.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att stimulera utvecklingen av decentraliserade energikällor och samtidigt ta hänsyn till 
att dessa mindre källor utövar en mer begränsad inverkan på miljön bör en uppsättning 
påskyndade förfaranden utarbetas.
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Ändringsförslag 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a

Förbud mot ny kapacitet som släpper ut 
stora mängder koldioxid

För att uppfylla kraven i artiklarna 6 och 
7 får medlemsstaterna inte godkänna 
någon ny produktionskapacitet som i drift 
medför koldioxidutsläpp i atmosfären på 
mer än 350 gram per producerad 
kilowattimme.”

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Sternrapporten slog fast att vi riskerar att förlora minst 20 % av världens BNP om vi inte 
lyckas stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på ett adekvat sätt. En 
sådan förlust, som delvis vore följden av EU-ekonomins låsning till en koldioxidintensiv 
energiinfrastruktur, skulle få avsevärda negativa konsekvenser för den inre marknaden. 
Därför måste vi förbjuda ny produktionskapacitet som släpper ut stora mängder koldioxid per 
producerad enhet.

Ändringsförslag 220
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7a (ny)



AM\713546SV.doc 105/109 PE404.393v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a

Förbud mot ny kapacitet som släpper ut 
stora mängder koldioxid 

För att uppfylla kraven i artiklarna 6 och 
7 får medlemsstaterna inte godkänna 
någon ny produktionskapacitet som i drift 
medför koldioxidutsläpp i atmosfären på 
mer än 420 gram per kilowattimme 
producerad energi.”

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Sternrapporten slog fast att vi riskerar att förlora minst 20 % av världens BNP om vi inte 
lyckas stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på ett adekvat sätt. En 
sådan förlust skulle få avsevärda negativa konsekvenser för den inre marknaden och skulle 
därmed motverka unionens primära uppgift i enlighet med artikel 2 i fördraget. Därför måste 
vi förbjuda ny produktionskapacitet som släpper ut stora mängder koldioxid per producerad 
enhet.

Ändringsförslag 221
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a

Begränsning av tredje parts ansvar vid 
kärnkraftsolycka

Operatörer av kärnkraftverk ska varje år 
förse den behöriga nationella 
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myndigheten och kommissionen med 
uppgifter som visar att de har minst 
2,8 miljarder euro som täckning för varje 
fall av skadestånds- och försäkringskrav 
som kan uppstå till följd av en 
kärnkraftsolycka.”

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

EU:s nuvarande ordning för tredje parts ansvar vid kärnkraftsolyckor är ett lapptäcke av 
olika system och undersystem. För att få en mer välfungerande inre marknad och minska 
konkurrenssnedvridningen, särskilt med avseende på gränsöverskridande handel, bör EU 
fastställa ett harmoniserat minimibelopp. Det föreslagna beloppet är den gräns som redan nu 
tillämpas i Tyskland.

Ändringsförslag 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a

Begränsning av operatörers ansvar vid en 
allvarlig kärnkraftsolycka

Ett företag som ansvarar för driften av 
ett kärnkraftverk ska årligen för den 
behöriga nationella myndigheten och 
kommissionen bevisa att det har en giltig 
försäkring mot skadeståndskrav till följd 
av en allvarlig kärnkraftsolycka på minst 
2 500 miljoner euro per händelse.”

Or. en
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(En ny punkt 7a läggs till direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Gränserna för skadeståndsansvar varierar för tillfället avsevärt inom EU. I de flesta 
medlemsstater med kärnkraftverk är det lägsta skydd som begärs av företagen mindre än 500 
miljoner euro per händelse. I syfte att harmonisera dessa gränser och sålunda förbättra den 
inre marknadens funktion och minska snedvridningarna av konkurrensen, särskilt med 
avseende på gränsöverskridande handel, bör EU fastställa ett standardiserat minimibelopp. 
Det föreslagna beloppet är den gräns som redan nu tillämpas i Tyskland.

Ändringsförslag 223
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a

När medlemsstaterna fastställer sina 
nationella modeller för driften av 
överföringssystemen får medlemsstaterna 
välja mellan följande:
a) En eller flera systemansvariga för 
överföringssystemet i enlighet med 
artikel 8, eller en eller flera oberoende 
systemansvariga i enlighet med artikel 10.
b) En eller flera systemansvariga för 
överföringssystemet och en eller flera 
oberoende systemansvariga.

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Det måste klargöras att undantaget från artikel 8.1 inte innebär att en specifik oberoende 
systemansvarig kommer att skapas för varje vertikalt integrerat företag om detta begärs på 
grundval av artikel 10. 
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Ändringsförslag 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, 
Angelika Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, 
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3h) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a

För att garantera oberoendet hos de 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska medlemsstaterna se till att vertikalt 
integrerade företag från och med [datum 
för införlivande plus ett år] är skyldiga att 
efterleva antingen artikel 8.1 a–d eller 
artikel 10 eller bestämmelserna i 
artikel 8ba.” 

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Ändringsförslaget inför reell och effektiv åtskillnad som alternativ till åtskilt ägande och 
oberoende systemoperatörer. Detta garanterar en verklig åtskillnad av de systemansvariga 
för överföringssystemen utan att inkräkta på ägandet och utan att orsaka försäljning av vare 
sig överföringssystemet eller energiproduktionen.

Ändringsförslag 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3i (nytt)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 7b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3i) Följande artikel ska införas:
”Artikel 7b

Operatörens ansvar vid en allvarlig 
kärnkraftsolycka

Ett företag som ansvarar för driften av ett 
kärnkraftverk ska årligen för den 
behöriga nationella myndigheten bevisa 
att det har giltig ekonomisk säkerhet mot 
alla eventuella krav från tredje part till 
följd av en allvarlig kärnkraftsolycka.”

Or. en

(En ny punkt 7b läggs till efter artikel 7a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Gränserna för skadeståndsansvar varierar för tillfället avsevärt inom EU. För att få en mer 
välfungerande inre marknad och minska konkurrenssnedvridningen, särskilt med avseende på 
gränsöverskridande handel, bör EU kräva att det finns adekvata kompensationssystem för att 
alla skadelidande ska kunna få ersättning och för att lika villkor ska råda mellan 
elproducenterna.
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