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Ændringsforslag 314
 Robert Goebbels 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 12 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forretningsmæssige oplysninger af 
væsentlig betydning for konkurrencen på 
markedet, navnlig oplysninger, der gør det 
muligt at identificere leveringsstedet, 
oplysninger om den installerede kapacitet 
og oplysninger om kundekapaciteten, skal 
være tilgængelige for alle 
elforsyningsoperatører på markedet. Om 
nødvendigt kræver den regulerende 
myndighed, at etablerede operatører 
forsyner interessenterne med sådanne 
oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 315
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 12 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Distributionssystemoperatører sørger 
for, at forretningsmæssige oplysninger af 
væsentlig betydning for konkurrencen på 
markedet, navnlig oplysninger, der gør det 
muligt at identificere leveringsstedet, og 
oplysninger om den installerede kapacitet 
og kundekapaciteten, er ligeligt 
tilgængelige for alle 
elforsyningsoperatører på markedet.
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Or. fr

Begrundelse

Etablerede operatører er i besiddelse af omfattende kundeinformation, dels fordi de har 
opbygget databaser, dels fordi de forsyner alle kunder på grundlag af regulerede tariffer. Det 
ville sikre en sundere konkurrence, hvis oplysninger om leveringssted, den installerede 
kapacitet og kundekapaciteten ikke længere blev betragtet som "forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger".

Ændringsforslag 316
 Eluned Morgan 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 a (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Følgende artikel indsættes: 
"Artikel 12a
1. Transmissionssystemoperatørerne 
opretter inden for et år efter 
ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF [om 
ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for 
elektricitet] et koordinationscenter for 
sammenkoblinger.
2. Koordinationscentret for 
sammenkoblinger skal være en 
uafhængig juridisk person.
3. Koordinationscentret for 
sammenkoblinger skal være i besiddelse 
af de fornødne informations- og 
kommunikationsressourcer samt 
tilstrækkelig ekspertise.
4. Transmissionssystemoperatørerne skal 
stille al relevant information om 
driftsplanlægningen og realtidsdriften af 
deres respektive systemer til rådighed for 
koordinationscentret for 
sammenkoblinger, herunder dagligt og 
for hver sammenkoblingslinje den 
forventede disponible kapacitet, den 
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faktiske kapacitetsanvendelse, 
overbelastningsindtægter og 
strømafbrydelser. Listen over disse 
oplysninger godkendes af agenturet, og 
informationerne offentliggøres 
elektronisk af koordinationscentret for 
sammenkoblinger.
5. Koordinationscentret for 
sammenkoblinger er ansvarlig for at 
håndtere nød- og retableringssituationer i 
henhold til tidligere godkendte 
procedurer. Disse procedurer fastsættes 
og godkendes i henhold til [artikel 2e] i 
forordning (EF) nr. 1228/2003.
6. Koordinationscentret for 
sammenkoblinger aflægger årsrapport til 
agenturet og Kommissionen, hvori centret 
beskriver anvendelsen af 
sammenkoblingslinjer, herunder 
tilknyttede overbelastningsindtægter, samt 
alle større afbrydelser og forstyrrelser i 
hvert sammenkoblet system og de 
foranstaltninger, som 
transmissionssystemoperatørerne har 
truffet for at genetablere normal drift."

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af et koordinationscenter for sammenkoblinger er afgørende for den fremtidige 
udvikling af det indre marked. For at øge det indre energimarkeds gennemsigtighed er det 
nødvendigt at stille rettidige og sammenhængende oplysninger om anvendelsen af 
sammenkoblingslinjer til rådighed for alle aktører. Dette bør håndteres og forvaltes af 
transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag 317
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 b (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Artikel 14, stk. 3, affattes således:

"3. Distributionssystemoperatøren 
forsyner systembrugerne med de 
oplysninger, der er nødvendige for at få 
effektiv adgang til og sikre effektiv brug 
af systemet."

Or. en

Begrundelse

Effektivitet er relevant, ikke kun i forhold til adgangen til nettet, men også i forhold til 
anvendelsen af nettet. Det er derfor nødvendigt at udvide omfanget af denne bestemmelse for 
at give brugere og operatører mulighed for at optimere anvendelsen af 
distributionssystemerne.

Ændringsforslag 318
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 c (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) I artikel 14 indsættes følgende stykke:
"3a. Distributionssystemoperatøren 
indgiver inden for et år fra 
ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF om 
ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for 
elektricitet et forslag til den relevante 
regulerende myndighed, hvori operatøren 
beskriver de relevante informations- og 
kommunikationssystemer, der skal 
indføres med henblik på at tilvejebringe 
de i stk. 3 nævnte oplysninger. Forslaget 
skal bl.a. lette brugen af elektroniske 
tovejsmålere og endelige kunders og 
decentrale producenters aktive deltagelse i 
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systemdriften og 
realtidsinformationsstrømmen mellem 
distributions- og 
transmissionssystemoperatører med 
henblik på at optimere udnyttelsen af alle 
tilgængelige produktions-, net- og 
efterspørgselsoplysninger."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af alle ressourcer, herunder oplysninger om 
efterspørgsel, decentraliseret produktion og distributionsnet, er det vigtigt, at 
distributionssystemoperatørerne indfører moderne informations- og 
kommunikationsteknologier, der kan gøre distributionsnettene til aktive elementer i et 
bæredygtigt energisystem. Intelligente net er afgørende for at sikre en omkostningseffektiv 
udnyttelse af vedvarende ressourcer og en udbredt indførsel af effektiv efterspørgselsstyring, 
der kan fremme lanceringen af nye energitjenester.

Ændringsforslag 319
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 d (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9d) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke:
"3b. Inden for to år fra ikrafttrædelsen af 
direktiv .../.../EF [om ændring af direktiv 
2003/54/EF om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet] godkender de 
nationale regulerende myndigheder de 
forslag, der er henvist til i stk. 3a. De 
nationale regulerende myndigheder sikrer 
fuld interoperabilitet mellem de 
informations- og 
kommunikationssystemer, der skal 
indføres. I den forbindelse kan de 
udsende retningslinjer og eventuelt kræve 
ændringer af de forslag, der er henvist til i 
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stk. 3a".

Or. en

(Føjer et nyt stykke til artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Se begrundelsen til forrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 320
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 e (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9e) I artikel 14 indsættes følgende stykke:
3c. Inden den nationale regulerende 
myndighed meddeler 
distributionssystemoperatøren sin 
beslutning vedrørende det forslag, der er 
henvist til i stk. 3, informerer den 
agenturet eller, såfremt dette endnu ikke 
er funktionsdygtigt, Kommissionen.
Agenturet eller Kommissionen sikrer, at 
de informations- og 
kommunikationssystemer, der indføres, 
letter udviklingen af det indre marked for 
elektricitet og ikke medfører nye tekniske 
hindringer."

Or. en

(Føjer et nyt stykke til artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)



AM\714880DA.doc 9/103 PE404.525v01-00

DA

Ændringsforslag 321
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 f (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9f) Artikel 14, stk. 4, affattes således:
"4. En medlemsstat skal kræve, at 
systemoperatøren ved lastfordelingen af 
produktionsanlæggene giver forrang til 
produktionsanlæg, der anvender 
vedvarende energikilder [...], eller som 
har en kombineret kraft-varme-
produktion."

Or. en

(Ændrer et ord og sletter to ord i artikel 14, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Med henblik på at nå målet om, at 20 % af EU's energiforbrug skal være dækket af 
vedvarende energi i 2020, skal vedvarende energikilder garanteres prioriteret adgang til 
nettene

Ændringsforslag 322
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 f (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9f) Artikel 14, stk. 4, affattes således:

"4. En medlemsstat skal kræve, at 
systemoperatøren ved lastfordelingen af 
produktionsanlæggene giver forrang til 
nye produktionsanlæg, medmindre de 
tekniske balanceringskrav eller nettets 
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sikkerhed og pålidelighed bringes i fare."

Or. en

(Føjer nye elementer til 14, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Nye produktionsanlæg skal gives prioriteret adgang til nettet, forudsat der ikke er nogen 
tekniske balanceringsproblemer forbundet hermed. Det vil give medlemsstaterne mulighed for 
at opfylde deres mål for vedvarende energi.

Ændringsforslag 323
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 g (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9g) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke:
"4a. Medlemsstaterne støtter også 
udviklingen af intelligente målere og net, 
som er eldistributionsselskabernes ansvar.
De nationale regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at overvåge denne 
udvikling og fastsætte fælles standarder til
det formål.

Or. en

(Føjer et nyt stk. 4a til artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medlemsstaterne bør støtte udviklingen af intelligente målere og net, mens de nationale 
regulerende myndigheder bør være ansvarlige for at overvåge processen.
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Ændringsforslag 324
 Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 g (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9g) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke: 
"4a. Medlemsstaterne sikrer endvidere 
installationen af intelligente målere og net 
ved omfattende brug af forbrugervenlige 
informationsteknologier inden for ti år fra 
ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF [om 
ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for 
elektricitet], mens selve installationen er 
eldistributionsselskabernes ansvar. De 
nationale regulerende myndigheder 
udarbejder et rullende program, som 
sikrer, at denne frist overholdes."

Or. en

Begrundelse

EU bør anspore medlemsstaterne til at installere intelligente målere og net inden for en 
bestemt frist. Erfaringen viser, at forbrugerne opnår fordele og bliver langt mere 
energibevidste, hvis de får et større kendskab til deres eget energiforbrug på realtidsbasis.

Ændringsforslag 325
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 h (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9h) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke:
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"6a. Distributionssystemoperatørerne 
letter deltagelsen af store endelige kunder, 
samlere af endelige kunders efterspørgsel
og decentrale producenter på reserve- og 
balancemarkeder, når de optræder i 
denne egenskab. I tilfælde af at 
produktions- og efterspørgselsprisen er 
den samme, prioriteres efterspørgslen."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forbedre energieffektiviteten er det vigtigt, at kunder og decentrale 
producenter aktivt deltager på markeder med hjælpefunktioner, navnlig når de kan reducere 
efterspørgslen på bestemte kritiske tidspunkter (spidsbelastninger, nødsituationer). Store 
kunder kan deltage på sådanne markeder. Små kunder kan ikke deltage direkte på sådanne 
markeder, medmindre nogen (f.eks. leverandøren) er i stand til at samle et større antal af dem 
og kontrollere dele af deres efterspørgsel.

Ændringsforslag 326
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 i (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9i) I artikel 14 indsættes følgende stykke:
"6b. De nationale regulerende 
myndigheder sikrer, at de 
balanceringsregler og -tariffer, som 
transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne 
anvender, når de optræder i denne 
egenskab, harmoniseres inden for to år 
fra ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF 
[om ændring af direktiv 2003/54/EF om 
fælles regler for det indre marked for 
elektricitet]. De skal navnlig sikre, at store 
endelige kunder, samlere af endelige 
kunders efterspørgsel og decentrale 
producenter er i stand til effektivt at 
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bidrage til reserve- og 
balanceringsydelser.

Or. en

(Føjer et nyt stk. 6b til artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

I henhold til artikel 23 er de regulerende myndigheder ansvarlige for "fastsættelse eller 
godkendelse af i det mindste de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte 
betingelser og vilkår for (...) tilvejebringelse af balanceringsydelser". Eftersom en 
harmonisering af balanceringsydelser er afgørende for, at det indre marked for elektricitet 
kan fungere hensigtsmæssigt, skal de regulerende myndigheder i tæt samarbejde med 
transmissions- og distributionssystemoperatørerne indføre en passende grad af 
harmonisering på nationalt og europæisk plan.

Ændringsforslag 327
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 j (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9j) I artikel 14 indsættes følgende stykke:
"7a. Der gives forrang til elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kombineret 
kraftvarmeproduktion og andre former 
for decentral produktion, og 
omkostningerne ved tilslutning af nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder og kombineret kraftvarme 
bør være objektive, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende. Et europæisk 
benchmarkingsystem sikrer, at intet 
hindrer tilskyndelsen af en spredning af 
produktionen."

Or. en

(Føjer et nyt stk. 7a til artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Omkostningerne ved tilslutning af nye vedvarende energikilder, navnlig havvindmølleparker 
og kraftvarmeanlæg, kan gøre det mindre attraktivt at investere heri. Der bør fastlægges klare 
og rimelige tariffer, der afspejler de ekstra fordele, som disse teknologier indebærer.

Ændringsforslag 328
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 k (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9k) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke:

"7b. Tildeling af midler til 
distributionssystemoperatører skal være 
uafhængig af disses omsætning og ske 
ved hjælp af takster, der adskiller deres 
budget fra deres kunders energiforbrug."

Or. en

(Føjer et nyt stk. 7b til artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Dette "adskillelsesprincip" er væsentligt for at kunne prioritere en effektiv udnyttelse. Det 
fjerner incitamenter for distributionssystemoperatører til at øge omsætningen, uanset hvad 
deres forbindelse til energileverandørerne er. Dette princip kan anvendes, uanset hvordan 
distributionssystemoperatørernes er adskilt.

Ændringsforslag 329
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

(3) I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren er et led i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

Or. de

Ændringsforslag 330
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

(3) I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

Or. de
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Ændringsforslag 331
 Catherine Stihler og David Martin 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet 
inden for det vertikalt integrerede selskab.

(3) I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen.

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at gennemføre foranstaltninger, der sikrer en effektiv adskillelse 
af distribution fra andre aktiviteter i vertikalt integrerede selskaber.

Ændringsforslag 332
 Patrizia Toia, Vittorio Prodi og Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 

udgår
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distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

I henhold til denne bestemmelse kan Europa-Kommissionen vedtage retningslinier gennem 
udvalgsproceduren for at sikre (i) distributionssystemoperatørernes uafhængighed, (ii) 
fraværet af diskriminerende adfærd og (iii) en situation, hvor det vertikalt integrerede 
selskabs forsyningsaktiviteter ikke udøves på en måde, der giver selskabet urimelige fordele i 
kraft af dets vertikale integration. Alle disse foranstaltninger bør vedtages under inddragelse 
af Rådet og Europa-Parlamentet, eftersom en overdreven brug af udvalgsproceduren kunne 
forstærke den regulatoriske usikkerhed.

Ændringsforslag 333
 Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 

udgår
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forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Resultaterne af en udvalgsprocedure kan være meget vidtrækkende. Sådanne grundlæggende 
bestemmelser berører indholdet i de adskillelsesbestemmelser, som finder anvendelse for 
distributionssystemoperatører. Den "forskriftsprocedure med kontrol", som Kommissionen 
foreslår med henblik på regulering af disse områder, ville begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse.

Konsekvensen kunne være, at Kommissionen lod beslutninger af afgørende betydning være 
omfattet af udvalgsproceduren i stedet for af den almindelige demokratiske 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 334
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

udgår
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dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Resultaterne af en udvalgsprocedure kan være meget vidtrækkende. Sådanne grundlæggende 
bestemmelser berører indholdet i de adskillelsesbestemmelser, som finder anvendelse for 
distributionssystemoperatører. Den "forskriftsprocedure med kontrol", som Kommissionen 
foreslår med henblik på regulering af disse områder, ville begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse.

Konsekvensen kunne være, at Kommissionen lod beslutninger af afgørende betydning være 
omfattet af udvalgsproceduren i stedet for af den almindelige demokratiske 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 335
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Adskillelsesbestemmelserne er afgørende for liberaliseringen af elmarkedet og kan derfor 
under ingen omstændigheder betragtes som "uvæsentlige". Endvidere ville dette også medføre 
ændringer af selskabsretten, hvilket bestemt heller ikke kan betegnes som "uvæsentligt" i lyset 
af selskabsrettens store betydning for økonomien.

Ændringsforslag 336
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Sådanne vidtrækkende beføjelser til Kommissionen med henblik på fastsættelse af 
retningslinjer vedrørende distributionssystemoperatører gennem forskriftsproceduren med 
kontrol ville være udemokratisk, og forslaget bør derfor forkastes.
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Ændringsforslag 337
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(4a) Medlemsstaterne kan bestemme, at 
stk. 1-4 ikke gælder for integrerede 
elselskaber, der betjener færre end 
100 000 tilkoblede kunder eller isolerede 
net."

Or. de

Ændringsforslag 338
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(4a) Medlemsstaterne har skønsmæssig 
beføjelse til at bestemme, hvorvidt stk. 1-4 
gælder for integrerede elselskaber, der 
betjener færre end 100 000 tilkoblede 
kunder eller isolerede net.

Or. de

Ændringsforslag 339
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 15 – stk. 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(4a) Medlemsstaterne kan bestemme, at 
stk. 1-4 ikke gælder for integrerede 
elselskaber, der betjener færre end 
100 000 tilkoblede kunder eller isolerede 
net."

Or. de

Ændringsforslag 340
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 a (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Artikel 19, stk. 3, affattes således:
"3. Elektricitetsselskaber skal i deres 
interne regnskabsføring føre separate 
regnskaber over hver af deres 
transmissions- og 
distributionsaktiviteter, således som de 
skulle gøre, såfremt de pågældende 
aktiviteter blev udført af særskilte 
selskaber, med henblik på at undgå 
forskelsbehandling, krydssubsidiering 
og konkurrenceforvridning. De skal også 
føre regnskaber, som kan være 
konsoliderede, over samtlige
elektricitetsaktiviteter, der ikke vedrører
transmission og distribution. Indtil den 
1. juli 2007 skal de føre separate 
regnskaber over forsyningsaktiviteter til 
privilegerede kunder og 
forsyningsaktiviteter til 
ikkeprivilegerede kunder. Indtægter fra 
ejerskab af transmissions-
/distributionssystemet specificeres i 
regnskaberne. Der skal i relevant 
omfang føres konsoliderede regnskaber 
over andre ikkeelektricitetsrelaterede 
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aktiviteter. De interne regnskaber skal 
omfatte en særskilt balance og en 
særskilt resultatopgørelse for hver 
aktivitet."

Or. en

(Ændrer et ord (samtlige) i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Som resultat af stigningen i antallet af multinationale energiselskaber i Europa er det 
nødvendigt at specificere, at de individuelle regnskaber for hvert nationalt energiselskab 
offentliggøres og ikke integreres i moderselskabets regnskaber.

Ændringsforslag 341
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 b (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 19 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I artikel 19 indsættes følgende 
stykke: 
"4a. Medlemsstaterne indfører separat 
regnskabsføring for finansiering af 
elværkers fremtidige nedluknings- eller 
affaldshåndteringsaktiviteter. Indtægter 
fra disse fremtidige aktiviteter bør 
kontrolleres eller forvaltes af en 
uafhængig national myndighed eller et 
separat administrationsselskab og ikke af 
elværket eller ejeren af anlægget."

Or. en

(Føjer et nyt stykke til artikel 19 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medlemsstaterne har indført forskellige metoder til finansiel forvaltning af nedlukningsmidler 
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i alle energisektorer. En række elektricitetsproducerende aktiviteter og deres tilknyttede 
udvinding af brændstofressourcer vil kræve oprydningsarbejde efter lukningen af anlægget.
Af hensyn til princippet om at forureneren betaler, er det nødvendigt, at operatøren påviser, 
at den omkostning, der er forbundet med disse aktiviteter, opstod i anlæggets driftsmæssige 
levetid.

Ændringsforslag 342
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 c (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Artikel 20, stk. 2, affattes således:
"2. En transmissions- eller 
distributionssystemoperatør kan nægte 
adgang, hvis systemet ikke har den 
nødvendige fysiske kapacitet. Afslaget 
skal begrundes behørigt på grundlag af 
objektive og teknisk og økonomisk 
forsvarlige kriterier. Den nationale 
regulerende myndighed sikrer, at disse 
kriterier anvendes konsekvent, og at den 
systembruger, som er blevet nægtet 
adgang, har klageret. Den nationale 
regulerende myndighed sikrer, at 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatøren i givet 
fald, og når der nægtes adgang, giver 
relevante oplysninger om de 
foranstaltninger, der vil være 
nødvendige for at styrke nettet. Den 
part, som anmoder om sådanne 
oplysninger, kan pålægges et rimeligt 
gebyr, som afspejler omkostningerne 
ved at fremlægge sådanne oplysninger."

Or. en

(Føjer nye elementer til artikel 20, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Ethvert afslag på adgang bør meddeles af operatøren af systemet og være baseret på behørigt 
begrundede og teknisk og økonomisk forsvarlige kriterier. Afslag må kun gives i tilfælde af 
utilstrækkelig fysisk kapacitet. Den regulerende myndighed bør have pligt til at sikre, at 
kriterierne for at nægte adgang anvendes konsekvent, og til at anbefale kapacitets- eller 
forbindelsesrelaterede investeringer til forbedring af forsyningen, hvor dette kan forsvares 
økonomisk.

Ændringsforslag 343
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 d (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 20a

Samling af endelige kunders efterspørgsel

1. Leverandører kan samle endelige 
kunders efterspørgsel og afgive bud på 
vegne af detailkunder direkte på 
organiserede markeder, herunder 
balancemarkeder.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at samlere 
af endelige kunders efterspørgsel, der ikke 
er leverandører, afgiver bud på vegne af 
detailkunder direkte på organiserede 
markeder, herunder balancemarkeder.
3. Medlemsstaterne eller de nationale 
regulerende myndigheder kan begrænse 
muligheden for samlere af endelige 
kunders efterspørgsel, uanset om de er 
leverandører eller ej, til at afgive bud på 
balancemarkeder i forhold til den 
efterspørgselsreaktion, der er registreret i 
medlemsstaten.

Or. en
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(Føjer en ny artikel 20a til direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Efterspørgselssidens deltagelse på elmarkederne, herunder engros- og balancemarkeder, er 
et væsentligt skridt til at forbedre energieffektiviteten og dæmpe eksisterende producenters 
markedsstyrke. Små kunder har imidlertid ikke mulighed for at deltage individuelt på disse 
markeder. At give samlere af endelige kunders efterspørgsel mulighed for at afgive bud på 
vegne af detailkunder direkte på de organiserede markeder er derfor et nødvendigt skridt i 
retning af et mere effektivt indre marked.

Ændringsforslag 344
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 e (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 21 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11e) I artikel 21 indsættes følgende 
stykke:
"2a. Privilegerede kunder har ret til at 
indgå kontrakter med flere leverandører 
samtidig."

Or. en

(Føjer et nyt stk. 2a til artikel 21 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 345
 Teresa Riera Madurell 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 e (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 21 – stk. 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11e) I artikel 21 indsættes følgende 
stykke:
"2a. I tilfælde af markedssvigt kan 
medlemsstaterne træffe nødvendige og 
forholdsmæssige 
overgangsforanstaltninger for 
energitunge virksomheder, jf. artikel 17, 
stk. 1, litra a), i direktiv 2003/96/EF, med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig en fremtidig og fuldt 
konkurrencedygtig struktur."

Or. en

(Føjer et nyt stk. 2a til artikel 21 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

For virksomheder, der producerer energitunge varer i EU, kan prisen på elektricitet medføre 
en forringelse af deres konkurrenceevne. Disse virksomheder har intet andet valg end at købe 
deres energi på de liberaliserede energimarkeder til priser, som endnu ikke afspejler en 
fuldstændig og loyal konkurrence. Overgangsforanstaltninger vil give energitunge 
virksomheder mulighed for at få adgang til energi til konkurrencedygtige priser, indtil der er 
indført effektive adskillelsesforanstaltninger, de uafhængige nationale regulerende 
myndigheder er fuldt funktionsdygtige, og EU-markedet er fuldt konkurrencedygtigt.

Ændringsforslag 346
 Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 e (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 21 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11e) I artikel 21 indsættes følgende 
stykke: 
"2a. Agenturet foretager 
realtidsovervågning af alle organiserede 
engrosmarkeder for elektricitet i Unionen, 
i EØS og i nabolande med henblik på at 
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opdage misbrug af markedsstilling eller 
strukturelle markedsmangler og fremme 
forbedringer af det indre markeds 
effektivitet."

Or. en

(Føjer et nyt stk. 2a til artikel 21 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Markedsovervågning er et effektivt redskab til at opdage misbrug af markedsstilling. Det er 
vigtigt at sikre, at overvågningen af nationale markeder varetages af nationale regulerende 
myndigheder i henhold til harmoniserede kriterier og metoder. Meget ofte har de nationale 
regulerende myndigheder imidlertid ikke de fornødne ressourcer til at overvåge markederne 
permanent og på realtidsbasis og er derfor afhængige af månedlige eller endog årlige 
analyser. Agenturet bør råde over alle de ressourcer, der er nødvendige for at varetage denne 
vigtige opgave.

Ændringsforslag 347
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 f (ny)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel - 22 - a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11f) Efter artikel 22 tilføjes følgende
artikel:

"Artikel 22a

Måling
1. Endelige kunder skal have ret til at eje 
deres elmålere eller lease dem fra en 
valgfri forsynings- eller 
distributionsvirksomhed senest seks år 
efter ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF 
[om ændring af direktiv 2003/54/EF om 
fælles regler for det indre marked for 
elektricitet].
2. Senest seks år efter ikrafttrædelsen af 
direktiv .../.../EF [om ændring af direktiv 
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2003/54/EF om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet] skal alle 
elforbrugere være forsynet med 
elektroniske tovejsmålere.
3. Medlemsstaterne kan kræve, at den 
forsyningspligtige leverandør leverer 
elektroniske tovejsmålere til kunderne.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
standarder, som fastsætter 
mindstekravene til teknisk udformning og 
funktionsmåde, udarbejdes og 
offentliggøres i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/22/EF af 31. marts 2004 om 
måleinstrumenter1. Disse tekniske regler 
skal sikre systemernes interoperabilitet og 
være objektive og ikkediskriminerende.
De meddeles til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 8 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets
tjenester2."
1 EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.
2 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

Or. en

(Føjer en ny artikel 22a til direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Elektroniske tovejsmålere (intelligente målere) er grundstenen i et moderne energisystem. De 
giver mulighed for et aktivt samspil mellem kunde og leverandør og forbedrer dermed den 
overordnede effektivitet. De sikrer mere nøjagtige informationer til kunder, leverandører og 
distributionssystemoperatører, øger forbrugernes bevidsthed om deres energiforbrug, giver 
leverandørerne mulighed for at optimere kontrakter og bud og tilvejebringer værdifulde 
oplysninger med henblik på planlægning og drift af distributionsnet.
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Ændringsforslag 348
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed.

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed.

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv 
pålægger den, juridisk er adskilt fra og 
funktionelt uafhængig af enhver anden 
offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 
ikke søger eller modtager instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat organisation.

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv og 
tilhørende lovgivning pålægger den,

(a) er juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængig af enhver anden offentlig eller 
privat organisation,

(b) at dens personale og de personer, der 
har ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og

(c) at dens personale og de personer, der 
har ansvaret for dens ledelse, uden at 
dette berører et eventuelt tæt samarbejde 
med andre relevante nationale 
myndigheder, ikke søger eller modtager 
direkte instrukser fra nogen regering eller 
anden offentlig eller privat organisation, 
når den udfører reguleringsopgaver.

3. For at beskytte den regulerende 
myndigheds uafhængighed sikrer 

3. For at beskytte den regulerende 
myndigheds uafhængighed sikrer 
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medlemsstaten navnlig: medlemsstaten navnlig:
(a) at den regulerende myndighed har 
status som juridisk person, eget budget og 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at varetage sine opgaver

(a) at den regulerende myndighed kan 
træffe selvstændige beslutninger 
uafhængigt af enhver politisk instans, 
selvstændigt gennemfører budgettet og 
har tilstrækkelige menneskelige og 
finansielle ressourcer til at varetage sine 
opgaver

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges,
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens topledelse udnævnes for en 
periode på mindst fem år, og at den kun 
kan afsættes i embedsperioden, hvis den 
ikke længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldig i alvorlig tjenesteforseelse i 
henhold til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 349
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed.

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed som repræsentant 
og kontaktpunkt på fællesskabsplan.

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv 
pålægger den, juridisk er adskilt fra og 
funktionelt uafhængig af enhver anden 
offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv og 
tilhørende lovgivning pålægger den,
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ikke søger eller modtager instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat organisation.

(a) er juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængig af enhver anden offentlig eller 
privat organisation, 

(b) at dens personale og de personer, der 
har ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 

(c) at dens personale og de personer, der 
har ansvaret for dens ledelse, uden at 
dette berører et eventuelt tæt samarbejde 
med andre relevante nationale 
myndigheder, ikke søger eller modtager 
direkte instrukser fra nogen regering eller 
anden offentlig eller privat organisation, 
når den udfører reguleringsopgaver.

3. For at beskytte den regulerende 
myndigheds uafhængighed sikrer 
medlemsstaten navnlig:

3. For at beskytte den regulerende 
myndigheds uafhængighed sikrer 
medlemsstaten navnlig:

(a) at den regulerende myndighed har 
status som juridisk person, eget budget og 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at varetage sine opgaver

(a) at den regulerende myndighed kan 
træffe selvstændige beslutninger 
uafhængigt af enhver politisk instans, 
selvstændigt gennemfører budgettet og 
har tilstrækkelige menneskelige og 
finansielle ressourcer til at varetage sine 
opgaver

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges,
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens topledelse udnævnes for en 
periode på mindst fem år, og at den kun 
kan afsættes i embedsperioden, hvis den 
ikke længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldig i alvorlig tjenesteforseelse i 
henhold til national ret.

Or. en

Begrundelse

Det vil blive afspejlet i en betragtning, at pligten til at udpege en enkelt national regulerende 
myndighed ikke er forenelig med tilstedeværelsen af flere regulerende myndigheder i nogle 
medlemsstater på statsligt/regionalt plan. Der er behov for yderligere overvejelser og 
drøftelser, navnlig for at sikre overensstemmelse med artikel 22c. Der forventes bidrag fra 
medlemsstaterne og Kommissionen vedrørende spørgsmålet om flere regulerende 
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myndigheder.

Det er underforstået, at lovgiverens godkendelse af den regulerende myndigheds budget ikke 
er en hindring for budgetmæssig autonomi.

Ændringsforslag 350
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at den regulerende myndighed har 
status som juridisk person, eget budget og 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at varetage sine opgaver

(a) at den regulerende myndighed har 
status som juridisk person, finansiel 
autonomi og tilstrækkelige menneskelige 
og finansielle ressourcer til at varetage sine 
opgaver

Or. en

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed skal i endnu højere grad være uafhængig af 
virksomheder og regeringer, når staten ejer dele af produktionsselskabet. Desuden kan den 
nationale regulerende myndigheds funktionelle autonomi begrænses af budgetteringens 
ensretning efter staten. Derfor skal den nationale regulerende myndighed tildeles midler, som 
ikke er afhængige af statens budget. Det er således nødvendigt at erstatte "eget budget" 
(uklart i forhold til afhængigheden af statens budget) med "finansiel autonomi".

Ændringsforslag 351
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
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og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

gang, og op til ti år, der ikke kan 
forlænges, og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige mandatperiode én 
gang i lyset af markedets langsigtede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet; 
udnævnelser af længere varighed bør ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 352
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
gang, eller en periode på op til ti år, der 
ikke kan forlænges, og at den kun kan 
afsættes i embedsperioden, hvis den ikke 
længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldig i alvorlig tjenesteforseelse.

Or. de

Ændringsforslag 353
 Anni Podimata 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
gang, og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Ændringsforslag 354
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
gang, og op til ti år, der ikke kan 
forlænges, og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige mandatperiode én 
gang i lyset af markedets langsigtede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet; 
udnævnelser af længere varighed bør ikke kunne forlænges.
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Ændringsforslag 355
 Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
gang; såfremt ledelsen består af flere 
personer, kan de udnævnes på forskellige 
tidspunkter, hvis det er relevant; ledelsen 
kan kun afsættes i embedsperioden, hvis 
den ikke længere opfylder de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldig i alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Begrundelse

Der skal være kontinuitet i den regulerende myndigheds arbejde. Hvis en direktion består af 
flere personer, bør de udnævnes på forskellige tidspunkter for at sikre sammenhæng i 
arbejdet. Muligheden for genudnævnelse vil gøre det muligt at beholde de bedst egnede 
ledere i længere tid (særlig vigtigt i små lande).

Ændringsforslag 356
 Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år; mandatet skal dog
under alle omstændigheder være længere 
end de nationale parlamentsmedlemmers 
embedsperiode; ledelsen kan kun afsættes 
i embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
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alvorlig tjenesteforseelse. denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Begrundelse

Politikere bør have begrænset indflydelse på den regulerende myndigheds arbejde. 
Tidspunktet for fornyelse af repræsentantskabet (myndighedens ledelse) bør ikke falde 
sammen med parlamentsvalget.

Ændringsforslag 357
 Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 a – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ba) den regulerende myndigheds
budgetbehov dækkes via en direkte afgift, 
som pålægges de regulerede operatører."

Or. en

Begrundelse

Den regulerende myndigheds egentlige uafhængighed sikres ved at give den en uafhængig 
indtægtskilde i stedet for at tildele den midler fra statsbudgettet. Dette bekræftes af de bedste 
eksempler i forskellige lande.

Ændringsforslag 358
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overordnede mål for den regulerende 
myndighed virke

Overordnede mål for den regulerende 
myndighed virke

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed inden for rammerne af dens 
opgaver og beføjelser som fastlagt i artikel 
22c og eventuelt i tæt samråd med andre 
relevante nationale myndigheder, uden at 
dette berører deres kompetencer, alle 
rimelige foranstaltninger for at forfølge
følgende mål:

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

(b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

(c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen,
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede
elstrømme i hele Fællesskabet

(c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen
og øge integrationen af de nationale 
markeder, hvilket kan lette elstrømme i 
hele Fællesskabet

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) fremme af udviklingen af sikre, 
pålidelige, effektive og 
ikkediskriminerende systemer samt 
fremme af systemtilstrækkelighed

(da) fremme af ny produktionskapacitets 
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adgang til nettet, særligt ved at fjerne 
barrierer, som kunne hindre nye 
markedsaktører adgang

(e) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort 
og langt sigt, til at øge effektiviteten af 
nettets præstationer og fremme 
integrationen af markedet

(e) sikring af, at netoperatører får relevante
incitamenter, på både kort og langt sigt, til 
at øge effektiviteten af nettets præstationer 
og fremme integrationen af markedet

(f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

(f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence

(fa) bidrag til sikring af høje standarder 
for forsyningspligt og offentlig service på 
elområdet og beskyttelse af sårbare 
kunder og medvirken til sikring af, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

Or. en

Begrundelse

På mange af disse områder har den nationale regulerende myndighed ingen eller begrænsede 
beføjelser. Derfor bør det klart fremgå, at den nationale regulerende myndighed handler med 
henblik på at "forfølge" disse overordnede mål, og dermed tydeliggøre, at den ikke er den 
primære instans med ansvar for at nå dem.

Som resultat heraf bør ordvalget i forbindelse med nogle af aktiviteterne ændres fra "sikring 
af" til "bidrag til sikring af".

Ændringsforslag 359
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 

Elnettene reguleres med henblik på at 
sikre en effektiv og lige konkurrence i 
elforsyningen og sørge for, at 
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myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

energiforsyningsnettene fungerer på en 
måde, som er bæredygtig på længere sigt, 
effektiv og pålidelig. Såfremt andre 
nationale myndigheder, særligt 
konkurrencemyndigheder, ikke har 
beføjelse til at varetage de opgaver, der er 
anført i dette direktiv, træffer den 
regulerende myndighed alle rimelige 
foranstaltninger for at nå følgende mål:

a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet.
b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) 
nævnte mål for øje

a) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med henblik på at sikre en 
effektiv åbning af markedet for alle 
kunder og leverandører ved hjælp af 
passende grænseoverskridende adgang til 
nettet og strukturer for udnyttelse af 
nettet.

c) afvikling af restriktioner for elhandel
mellem medlemsstaterne, herunder
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen,
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet.

b) udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen 
og øge integrationen af de nationale 
markeder med henblik på at afvikle 
restriktioner for elhandel mellem 
medlemsstater og sikre en 
sammenkoblingskapacitet i regionen og 
eventuelt i naboregioner, der giver 
mulighed for udvikling af en effektiv 
konkurrence.

d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt.
e) sikring af, at netoperatører får c) sikring af, at netoperatører får 
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tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet.

tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet.

f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

d) sikring af, at netbrugerne inddrages på 
et tidligt tidspunkt.

Or. de

Begrundelse

I mange medlemsstater er det konkurrencemyndighederne, som har beføjelse til at gribe ind i 
konkurrenceanliggender. Andre medlemsstater har derimod tildelt de regulerende 
myndigheder dette ansvar. Beskrivelsen af listen over opgaver skal være egnet til begge 
former for organisering, så nationale kompetencekonflikter undgås. Opgaven med at sikre, at 
markedet fungerer effektivt, og at konkurrencen er effektiv, bør placeres øverst på listen.

Ændringsforslag 360
 Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Reguleringen af elnettene har til formål 
at sikre en effektiv og lige konkurrence i 
elforsyningen og sørge for, at 
energiforsyningsnettene fungerer på en 
måde, som er bæredygtig på længere sigt, 
effektiv og pålidelig. Såfremt andre 
nationale myndigheder, særligt 
konkurrencemyndigheder, ikke har 
beføjelse til at varetage de opgaver, der er 
anført i dette direktiv, træffer den 
regulerende myndighed alle rimelige 
foranstaltninger for at nå følgende mål:

a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
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konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet
b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) 
nævnte mål for øje

a) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med henblik på at sikre en 
effektiv åbning af markedet for alle 
kunder og leverandører ved hjælp af 
passende grænseoverskridende adgang til 
nettet og strukturer for udnyttelse af 
nettet.

c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen,
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet

b) udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen 
og øge integrationen af de nationale 
markeder med henblik på at afvikle 
restriktioner for elhandel mellem 
medlemsstater og sikre en 
sammenkoblingskapacitet i regionen og 
eventuelt i naboregioner, der giver 
mulighed for udvikling af en effektiv 
konkurrence.

d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt
e) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

c) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

d) sikring af, at netbrugerne inddrages på 
et tidligt tidspunkt.

Or. de
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Begrundelse

I mange medlemsstater er det konkurrencemyndighederne, som har beføjelse til at gribe ind i 
konkurrenceanliggender. Andre medlemsstater har derimod tildelt de regulerende 
myndigheder dette ansvar. Beskrivelsen af listen over opgaver skal være egnet til begge 
former for organisering, så nationale kompetencekonflikter undgås. Opgaven med at sikre, at 
markedet fungerer effektivt, og at konkurrencen er effektiv, bør placeres øverst på listen.

Ændringsforslag 361
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed inden for rammerne af dens 
opgaver og beføjelser som fastlagt i artikel 
22c og eventuelt i tæt samråd med andre 
relevante nationale myndigheder, og uden 
at dette berører deres kompetencer, alle 
rimelige foranstaltninger for at nå følgende 
mål: 

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

(b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

(c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen,

(c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen
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øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede
elstrømme i hele Fællesskabet

og øge integrationen af de nationale 
markeder, hvilket kan lette elstrømme i 
hele Fællesskabet

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) fremme af udviklingen af sikre, 
pålidelige, effektive og 
ikkediskriminerende systemer samt 
fremme af systemtilstrækkelighed

(da) fremme af ny produktionskapacitets 
adgang til nettet, særligt ved at fjerne 
barrierer, som kunne hindre nye 
markedsaktører adgang

(e) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort 
og langt sigt, til at øge effektiviteten af 
nettets præstationer og fremme 
integrationen af markedet

(e) sikring af, at netoperatører og -brugere 
får relevante incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

(f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

Or. en

Begrundelse

Følgende kunne medtages i en betragtning (ordlyd fra Det Europæiske Råds konklusioner): 
"Der er behov for en forøgelse af konkurrencen og forsyningssikkerheden ved at lette 
integrationen af nye kraftværker i alle medlemsstaters elektricitetsnet og ved navnlig at 
tilskynde nye virksomheder til at deltage på markedet."

Ændringsforslag 362
 Teresa Riera Madurell 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – titel og indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overordnede mål for den regulerende 
myndighed virke

Overordnede mål for den regulerende 
myndighed virke

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål i overensstemmelse 
med dens beføjelser og opgaver i henhold 
til artikel 22c i dette direktiv, eventuelt 
efter samråd med andre relevante 
nationale myndigheder, uden at dette 
berører dens beføjelser:

Or. es

Begrundelse

Nogle af de foreslåede opgaver er ikke passende for nationale regulerende myndigheder.
Energipolitikken fastlægges af de nationale regeringer.

Ændringsforslag 363
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed, for så vidt som andre 
nationale myndigheder, navnlig 
konkurrencemyndigheder, ikke er 
bemyndiget til at varetage de opgaver, der 
er nævnt i dette direktiv, alle rimelige 
foranstaltninger for at nå følgende mål:

Or. de
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Ændringsforslag 364
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet samt sikring 
af, at energiforsyningsnettene fungerer på 
en måde, som er bæredygtig på længere 
sigt, effektiv og pålidelig

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheder bør også fokusere på at sikre, at energiforsyningsnettene 
fungerer på en måde, som er bæredygtig på længere sigt, effektiv og pålidelig. Det er også 
nødvendigt at afgrænse ansvaret i forhold til konkurrencemyndighederne.

Ændringsforslag 365
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 

(c) afvikling af samtlige restriktioner for 
elhandel mellem medlemsstaterne, 
herunder udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
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henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet

henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheder bør også fokusere på at sikre, at energiforsyningsnettene 
fungerer på en måde, som er bæredygtig på længere sigt, effektiv og pålidelig. Det er også 
nødvendigt at afgrænse ansvaret i forhold til konkurrencemyndighederne.

Ændringsforslag 366
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet

(c) afvikling af forskriftsmæssige 
restriktioner for elhandel mellem 
medlemsstaterne, herunder udvikling af 
passende kapacitet til grænseoverskridende 
transmission med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen, øge 
integrationen af de nationale markeder og 
skabe mulighed for uhindrede elstrømme i 
hele Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder bør arbejde for at afvikle forskriftsmæssige 
restriktioner for handel med elektricitet i hele EU. Selv om myndighederne kan have nogen 
indflydelse, har de ingen beføjelser til at afvikle andre former for restriktioner f.eks. retlige og 
kontraktlige.
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Ændringsforslag 367
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

(d) sikring af, at der på den mest 
omkostningseffektive måde udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

Or. en

Ændringsforslag 368
 Teresa Riera Madurell 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) fremme af udviklingen af sikre, 
pålidelige og effektive systemer og fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed

Or. es



AM\714880DA.doc 49/103 PE404.525v01-00

DA

Begrundelse

Nogle af de foreslåede opgaver er ikke passende for nationale regulerende myndigheder.
Energipolitikken fastlægges af de nationale regeringer.

Ændringsforslag 369
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer under 
hensyntagen til energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal tage hensyn til energieffektivitet, vedvarende 
energi og kulstoffattig teknologi, men det er ikke nødvendigt at tilføje en direkte pligt til at 
fremme disse, hvilket ville være i konflikt med deres rolle som økonomisk (og 
konkurrencemæssig) regulerende myndighed.

Ændringsforslag 370
 Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) sikring af, at der udvikles 
forbrugervenlige, sikre, pålidelige og 
effektive net, fremme af 
systemtilstrækkelighed og samtidig sikring 
af energieffektivitet og integrering af 
udbredte og mindre udbredte vedvarende 
energikilder og decentral produktion i 
såvel transmissions- som distributionsnet

Or. en

Begrundelse

Enhver etablering af et nyt net skal ske i forbrugernes interesse.

Ændringsforslag 371
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og den proaktive 
integrering af både udbredte vedvarende 
energikilder og decentraliseret 
energiproduktion, systemtilstrækkelighed 
samt af forskning og innovation med 
henblik på at imødekomme denne 
efterspørgsel

Or. en

Begrundelse

Den regulerende myndigheds funktion børe være at garantere et ikkediskriminerende net og 
ikke at fremme specifikke forsyningsmuligheder og dermed forsøge at påvirke 
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energisammensætningen i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 372
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) sikring af, at vedvarende energi har 
garanteret adgang til nettet

Or. nl

Begrundelse

I praksis finder producenter af vedvarende energi det nogle gange meget vanskeligt at få 
adgang til nettene.

Ændringsforslag 373
 Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

(f) sikring af fordele til kunderne gennem 
effektivt fungerende nationale markeder 
og fremme af effektiv konkurrence i 
samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 374
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(fa) harmonisering af procedurer for 
udveksling af oplysninger for de vigtigste 
markedsprocesser på regionalt plan."

Or. de

Begrundelse

EU forsøger at skabe grænseoverskridende markedsregioner. I den henseende er en 
harmonisering af alle procedurer for udveksling af oplysninger afgørende. På et liberaliseret 
marked er effektive procedurer for udveksling af oplysninger en grundlæggende forudsætning 
for forvaltning af planer, afregning, skift af leverandør og mange andre formål. Manglende 
procedurer for koordineret udveksling af oplysninger hindrer oprettelsen af
grænseoverskridende markedsregioner.

Ændringsforslag 375
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(fa) sikring af, at deres nationale 
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markeder fungerer effektivt, og fremme af 
effektiv konkurrence og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 376
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 b – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(fb) bidrag til sikring af høje standarder 
for forsyningspligt og offentlig service på 
elområdet og beskyttelse af sårbare 
kunder og medvirken til sikring af, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt."

Or. en

Ændringsforslag 377
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den regulerende myndighed har 
følgende opgaver:

1. Den regulerende myndighed har 
følgende opgaver, som efter behov 
varetages i tæt samråd med andre 
relevante nationale og europæiske 
myndigheder, 
transmissionssystemoperatører og andre 
markedsaktører, uden at dette berører
deres egne specifikke kompetencer:
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Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder holder om nødvendigt samråd for at sikre en optimal 
varetagelse af deres opgaver (f.eks. igen uoverensstemmelser i forhold til andre myndigheder 
og sikring af de vedtagne foranstaltningers tekniske og økonomiske gennemførlighed) og tage 
hensyn til markedets europæiske dimension.

Ændringsforslag 378
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den regulerende myndighed har
følgende opgaver:

1. Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence,
har den regulerende myndighed følgende 
opgaver:

Or. de

Begrundelse

Præcisering af en uheldig formulering.

Ændringsforslag 379
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den regulerende myndighed har
følgende opgaver:

1. Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence,
har den regulerende myndighed følgende 
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opgaver:

Or. de

Ændringsforslag 380
 Patrizia Toia, Vittorio Prodi og Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(- a) Den fastsætter eller godkender på 
uafhængig vis og i henhold til 
gennemsigtige kriterier nettariffer og 
netrelaterede tarifkomponenter.

Or. en

Begrundelse

Opgaven med at fastsætte regulerede nettariffer uden indblanding udefra er en af de 
beføjelser, der kendetegner en egentlig uafhængig myndighed. Dette princip bør medtages 
direkte i direktivet som et første skridt mod en reel harmonisering af de nationale 
forskriftsmæssige rammer.

Ændringsforslag 381
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den sørger for, at transmissions- og 
distributionssystemoperatører, og givet fald 
systemejere, såvel som elselskaber 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
dette direktiv og anden relevant 
fællesskabslovgivning, også hvad angår 

(a) Den sørger for, at transmissions- og 
distributionssystemoperatører, og givet fald 
systemejere, såvel som elselskaber 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
dette direktiv og anden relevant 
fællesskabslovgivning, også hvad angår 
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grænseoverskridende forhold. grænseoverskridende forhold og 
adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke.

Ændringsforslag 382
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den sørger for, at transmissions- og 
distributionssystemoperatører, og givet fald 
systemejere, såvel som elselskaber 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
dette direktiv og anden relevant 
fællesskabslovgivning, også hvad angår 
grænseoverskridende forhold.

(a) Den sørger for, at transmissions- og 
distributionssystemoperatører, og givet fald 
systemejere, såvel som elselskaber 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
dette direktiv og anden relevant 
fællesskabslovgivning, også hvad angår 
grænseoverskridende forhold og 
adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke. Direkte henvisning til denne 
opgave kombineret med agenturets sandsynlige gennemgang af dette aspekt og fremsendelse 
af en formel holdning til Kommissionen eller en individuel national regulerende myndighed 
vil være med til at sikre overholdelsen af forpligtelserne.
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Ændringsforslag 383
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater.

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, herunder 
sikrer tilstrækkelig 
sammenkoblingskapacitet mellem 
transmissionsinfrastrukturerne til at opnå 
en effektiv overordnet markedsvurdering 
og overholde 
forsyningssikkerhedskriterierne uden at 
forskelsbehandle forsyningsselskaberne i 
de forskellige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at præcisere et vigtigt formål med et sådant samarbejde, nemlig at 
investeringsbeslutninger og anvendelse af infrastruktur skal tage ligeligt hensyn til kunder 
inden for den nationale grænse og kunder, som anvender sammenkoblede systemer.

Ændringsforslag 384
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den overholder og gennemfører 
afgørelser fra agenturet og Kommissionen.

(c) Den overholder og gennemfører alle 
relevante juridisk bindende afgørelser fra 
agenturet og Kommissionen.
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Or. en

Ændringsforslag 385
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den overholder og gennemfører 
afgørelser fra agenturet og Kommissionen.

(c) Den overholder og gennemfører alle 
relevante juridisk bindende afgørelser fra 
agenturet og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 386
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter.

(e) Den overvåger overholdelsen af 
kravene om adskillelse i dette direktiv og i 
anden relevant fællesskabslovgivning og
sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke.
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Ændringsforslag 387
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter.

(e) Den overvåger overholdelsen af 
kravene om adskillelse i dette direktiv og i 
anden relevant fællesskabslovgivning og
sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke. Direkte henvisning til denne 
opgave kombineret med agenturets sandsynlige gennemgang af dette aspekt og fremsendelse 
af en formel holdning til Kommissionen eller en individuel national regulerende myndighed 
vil være med til at sikre overholdelsen af kravene.

Ændringsforslag 388
 Anni Podimata 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den tiårige europæiske 
netudviklingsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003.

(f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den tiårige europæiske 
netudviklingsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003; den 10-
årige investeringsplan skal skabe 
incitamenter til fremme af investeringer i 
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navnlig små og urentable energimarkeder 
og sikre, at arbejdsstyrkens kvalitet og 
størrelse er tilstrækkelig til, at 
forsyningsforpligtelserne kan opfyldes; 
manglende overholdelse af den 10-årige 
investeringsplan bør medføre passende 
sanktioner pålagt i henhold til de 
retningslinjer, som agenturet fastsætter.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at undgå forskelsbehandling af kunder, der bor i afsidesliggende områder.

Ændringsforslag 389
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Den gennemgår
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den tiårige europæiske 
netudviklingsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003.

(f) Den overvåger
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den tiårige europæiske 
netudviklingsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003.

Or. en

Ændringsforslag 390
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra f a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Den godkender 
transmissionssystemoperatørernes årlige 
investeringsplaner.

Or. fr

Begrundelse

Uanset hvilken metode, der anvendes til at sikre en mere effektiv adskillelse af 
transmissionssystemoperatører, vil transmissionssystemoperatørernes aktionærer altid 
befinde sig i en interessekonflikt mellem investeringsprogrammets omfang og størrelsen af 
deres udbytte.

Den nationale regulerende myndighed bør derfor godkende 
transmissionssystemoperatørernes årlige investeringsplaner og undgå, at denne 
interessekonflikt løses af aktionærerne til skade for nettets sikkerhed.

Ændringsforslag 391
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Den overvåger investeringer i 
intelligente netteknologier, som er en klar 
10-årig investeringsplan.

Or. en

Ændringsforslag 392
 Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra f a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Den godkender 
transmissionssystemoperatørernes årlige 
investeringsplaner.

Or. fr

Begrundelse

Uanset hvilken metode, der anvendes til at sikre transmissionssystemoperatørers neutralitet, 
vil transmissionssystemoperatørernes aktionærer altid befinde sig i en interessekonflikt 
mellem investeringsprogrammets omfang, dets rentabilitet og dividendernes størrelse. Den 
nationale regulerende myndighed bør derfor godkende transmissionssystemoperatørernes 
årlige investeringsplaner og undgå, at denne interessekonflikt løses af aktionærerne til skade 
for nettets sikkerhed.

Ændringsforslag 393
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Den godkender 
transmissionssystemoperatørernes årlige 
investeringsplaner.

Or. fr

Begrundelse

Uanset hvilken metode, der anvendes til at sikre transmissionssystemoperatørers neutralitet, 
vil transmissionssystemoperatørernes aktionærer altid befinde sig i en interessekonflikt 
mellem investeringsprogrammets omfang, dets rentabilitet og dividendernes størrelse. Den 
nationale regulerende myndighed bør derfor godkende transmissionssystemoperatørernes 
årlige investeringsplaner og undgå, at denne interessekonflikt løses af aktionærerne til skade 
for sikkerheden.
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Ændringsforslag 394
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke noget grundlag for at give nationale regulerende myndigheder systematisk og 
obligatorisk ansvar for sikkerhedsspørgsmål, og denne bestemmelse bør derfor fjernes i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Eltransmissionsnettenes sikkerhed er af afgørende 
betydning for, at et land fungerer i det daglige. I nogle medlemsstater udgør dette ansvar en 
del af de rettigheder og beføjelser, som vedrører udøvelsen af statsmagten, og varetages 
dermed af regeringen, ikke en uafhængig myndighed.

Ændringsforslag 395
 Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eltransmissionsnettenes sikkerhed er af afgørende betydning for, at et land fungerer i det 
daglige. Derfor udgør dette ansvar i nogle medlemsstater en del af de rettigheder og 
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beføjelser, som vedrører udøvelsen af statsmagten. Det varetages derfor af de politiske 
myndigheder snarere end af en uafhængig myndighed. Ovennævnte regler ligger langt fra de 
spørgsmål om konkurrence og adgang til nettet, der førte til oprettelsen af nationale 
regulerende myndigheder, og som er disse myndigheders hovedekspertiseområde.

Ændringsforslag 396
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger overholdelsen af 
reglerne for nettets sikkerhed og 
pålidelighed og overvåger overholdelsen 
af standarder for og kvalitetskrav til 
nettjenester.

Or. en

Ændringsforslag 397
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, fastsætter eller godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og gransker reglerne for 
kvalitetsmæssig levering af tjenester og 
netsikkerhed og -pålidelighed.

Or. en
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Begrundelse

Nogle nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave også at overvåge 
elmarkedets funktion med hensyn til leveringskvalitet og tjenestekvalitet for kunderne, som 
derigennem vil opleve virkelige fordele ved en mere konsekvent og gennemsigtig lovgivning.

Ændringsforslag 398
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, fastsætter eller godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og gransker reglerne for 
kvalitetsmæssig levering af tjenester og 
netsikkerhed og -pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Nogle nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave også at overvåge 
elmarkedets funktion med hensyn til leveringskvalitet og tjenestekvalitet for kunderne, som 
derigennem vil opleve virkelige fordele ved en mere konsekvent og gennemsigtig lovgivning.

Ændringsforslag 399
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed. 

(g) Den overvåger overholdelsen af 
reglerne for nettets sikkerhed og 
pålidelighed og overvåger overholdelsen 
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af standarder for og kvalitetskrav til 
nettjenester.

Or. en

Ændringsforslag 400
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
elselskaberne opfylder deres forpligtelser 
til gennemsigtig adfærd.

h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
netoperatørerne opfylder deres 
forpligtelser til gennemsigtig adfærd, som 
er relevante for nettet.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af en uheldig formulering.

Ændringsforslag 401
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
elselskaberne opfylder deres forpligtelser 
til gennemsigtig adfærd.

h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
netoperatørerne opfylder deres 
forpligtelser til gennemsigtig adfærd, som 
er relevante for nettet.
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Or. de

Ændringsforslag 402
 Catherine Trautmann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) Den tilskynder udviklingen af 
europæiske afbrydelige 
forsyningskontrakter ved at fastsætte en 
referenceværdi for økonomisk 
kompensation for uudnyttet elenergi for 
hver relevant kundegruppe i henhold til et 
gennemsigtigt indekseringssystem 
beregnet på grundlag af energipriserne på 
markedet, prisen på CO2, de nødvendige 
investeringsbesparelser i forhold til 
elproduktionskapacitet og anbefalingerne 
fra en gruppe af faglige rådgivere
sammensat af repræsentanter for
elselskaber og endelige kunder.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske afbrydelige forsyningskontrakt, som er nævnt i direktiv 2003/54/EF 
prioriterer en nedsættelse af energiforbruget i overensstemmelse med målene for fremme af
energieffektivitet.

Den europæiske afbrydelige forsyningskontrakt indfører en mulighed for, at en elforbruger 
midlertidigt kan afbryde forbruget efter anmodning fra dens balanceansvarlige aktør eller fra 
den regulerende myndighed og dermed afbryde aktiviteten, indtil udbuddet og efterspørgslen 
efter elektricitet atter er i bedre balance inden for balanceområdet og/eller nettet.
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Ændringsforslag 403
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den overvåger, i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne, graden af 
markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
elbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, andel af 
kunder, der afmeldes, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante 
oplysninger og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 404
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den overvåger, i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne, graden af 
markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
elbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, andel af 
kunder, der afmeldes, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 

udgår
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begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante 
oplysninger og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af en uheldig formulering.

Ændringsforslag 405
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Den overvåger, i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne, graden af 
markedsåbning og konkurrence på engros-
og detailsalgsniveau, herunder på elbørser, 
privatkundepriser, andel af kunder, der 
skifter leverandør, andel af kunder, der 
afmeldes, klager fra privatkunder opstillet i 
en nærmere aftalt form samt enhver 
forvridning eller begrænsning af 
konkurrencen, idet den bl.a. fremlægger 
alle relevante oplysninger og oplyser de 
berørte konkurrencemyndigheder om 
relevante sager.

(i) Den overvåger graden af markedsåbning 
og konkurrence på engros- og 
detailsalgsniveau, herunder på elbørser, 
privatkundepriser, andel af kunder, der 
skifter leverandør, andel af kunder, der 
afmeldes, klager fra privatkunder samt 
enhver forvridning eller begrænsning af 
konkurrencen, idet den bl.a. fremlægger 
alle relevante oplysninger og oplyser de 
berørte konkurrencemyndigheder om 
relevante sager.

Or. en
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Ændringsforslag 406
 Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer.

(j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer, og 
indfører sanktioner i overensstemmelse 
med agenturets retningslinjer, såfremt 
tidsperioden er blevet forlænget uden 
nogen gyldig grund.

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner, som kan tages i anvendelse 
over for elselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 407
 Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Flyttet til artikel 22b.

Ændringsforslag 408
 Nicole Fontaine og Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen forsøger at give de regulerende myndigheder beføjelser i forhold til offentlige 
tjenesteydelser, som rækker langt ud over regulerende myndigheders retmæssige 
ansvarsområde.

Ændringsforslag 409
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 

udgår
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forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

Or. en

Begrundelse

Artikel 22c, stk. 1, litra k), er blevet flyttet til artikel 22b som et overordnet mål.

Ændringsforslag 410
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 411
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Uden at dette berører andre nationale (k) Uden at dette berører andre nationale 
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regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den overholdelsen af høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på el-området og beskyttelsen af 
sårbare kunder.

Or. en

Begrundelse

Nogle opgaver skal i første omgang løses af regeringerne, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at fastsætte en socialpolitik. De regulerende 
myndigheder bør imidlertid gives beføjelse til at sikre, at bestemmelserne i bilag A håndhæves 
effektivt. I det mindste bør det præciseres, at ansvaret for gennemførelsen af bilag A om 
forbrugerbeskyttelse falder ind under de regulerende myndigheder område.

Ændringsforslag 412
 Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den overholdelsen af høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på el-området og beskyttelsen af 
sårbare kunder.

Or. en

Begrundelse

Socialpolitiske foranstaltninger såsom fastsættelsen af høje standarder for forsyningspligt og 
offentlig service er først og fremmest regeringernes ansvar, så længe de ikke involverer regler 
for detailmarkedet. De nationale regulerende myndigheder bør stadig overvåge overholdelsen 
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af sådanne standarder med henblik på at sikre en tilstrækkelig grad af beskyttelse af 
elforbrugere.

Ændringsforslag 413
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den overholdelsen af høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på el-området og beskyttelsen af 
sårbare kunder.

Or. de

Begrundelse

Nogle opgaver bør primært varetages af de nationale regeringer, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at vedtage socialpolitiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 414
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-

k) Uden at dette berører andre nationale 
myndigheders kompetence, sikrer den høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på el-området og beskyttelse af 
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området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 415
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

k) Uden at dette berører andre nationale 
myndigheders kompetence, sikrer den høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på el-området og beskyttelse af 
sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af en uheldig formulering.

Ændringsforslag 416
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) De sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
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bilag A fungerer effektivt.

Or. de

Begrundelse

Nogle opgaver bør primært varetages af de nationale regeringer, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at vedtage socialpolitiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 417
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) De sikrer vedvarende energi 
garanteret adgang til nettet.

Or. nl

Begrundelse

I praksis finder producenter af vedvarende energi det nogle gange meget vanskeligt at få 
adgang til nettene.

Ændringsforslag 418
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) De sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.



AM\714880DA.doc 77/103 PE404.525v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Nogle opgaver skal i første omgang løses af regeringerne, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at fastsætte en socialpolitik. De regulerende 
myndigheder bør imidlertid gives beføjelse til at sikre, at bestemmelserne i bilag A håndhæves 
effektivt. I det mindste bør det præciseres, at ansvaret for gennemførelsen af bilag A om 
forbrugerbeskyttelse falder ind under de regulerende myndigheder område.

Ændringsforslag 419
 Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) De sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i bilag A skal håndhæves effektivt af de nationale 
regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 420
 Nicole Fontaine og Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Den offentliggør mindst en gang om udgår
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året henstillinger vedrørende 
forsyningstariffernes overensstemmelse 
med artikel 3.

Or. fr

Begrundelse

Denne beføjelse rækker langt ud over regulerende myndigheders retmæssige ansvarsområde.

Ændringsforslag 421
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Den offentliggør mindst en gang om 
året henstillinger vedrørende 
forsyningstariffernes overensstemmelse 
med artikel 3.

(l) Den offentliggør mindst en gang om 
året henstillinger vedrørende 
forsyningstariffernes overensstemmelse 
med artikel 3; der bør i disse henstillinger 
rettes behørig opmærksomhed mod 
regulerede prisers (engros- og 
slutbrugerpriser) indvirkning på, hvordan 
markedet fungerer.

Or. en

Begrundelse

Eftersom regulerede priser, der er fastsat væsentligt under markedspriserne, kan hindre 
konkurrencen og have en negativ indvirkning på forsyningssikkerheden, bør der rettes særlig 
opmærksomhed mod dem i den regulerende myndigheds henstillinger.
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Ændringsforslag 422
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

(m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, udarbejder en frivillig, 
national standardiseret opstilling af 
forbrugsdataene og adgang til data som 
anført under punkt h) i bilag A.

Or. en

Ændringsforslag 423
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

(m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, udarbejder en frivillig, 
national standardiseret opstilling af 
forbrugsdataene og adgang til data som 
anført under punkt h) i bilag A.

Or. en

Ændringsforslag 424
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra m
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

(m) Den fastsætter standardiserede 
procedurer for forholdet mellem den 
endelige kunde og leverandøren eller 
distributøren eller operatøren af 
målesystemet, som i det mindste vedrører 
adgang til kundernes forbrugsdata, 
anvendelse af en standardiseret opstilling 
af forbrugsdataene og adgang til data som 
anført under punkt h) i bilag A.

Or. en

Begrundelse

Adgang til reelle forbrugsoplysninger er en forudsætning for, at kunderne kan sikre 
energieffektivitet eller være i stand til at foretage sammenligninger af leverandørerne på et 
ensartet grundlag. Eftersom de regulerende myndigheder allerede rådfører sig med de 
berørte aktører og er ansvarlige for overvågningen af detailmarkederne for energi ville de 
være den mest relevante myndighed til at håndtere forholdet mellem 
distributionssystemoperatører, leverandører og kunder (herunder regler, ansvar, kontraktlige 
arrangementer, aftaler om udveksling af oplysninger og kvalitetsgarantier).

Ændringsforslag 425
 Nicole Fontaine og Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) Den overvåger investeringer i 
produktionskapacitet med sigte på 
forsyningssikkerhed.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne beføjelse rækker langt ud over regulerende myndigheders retmæssige ansvarsområde.
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Ændringsforslag 426
 Anni Podimata 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o) Den overvåger investeringer i 
produktionskapacitet med sigte på 
forsyningssikkerhed.

(o) Den overvåger investeringer i 
produktionskapacitet med sigte på 
forsyningssikkerhed og prioriterer 
investeringer, der vedrører små og 
urentable markeder såsom 
afsidesliggende regioner. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at undgå forskelsbehandling af kunder, der bor i afsidesliggende områder 
(bjerg- og øregioner).

Ændringsforslag 427
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den har vetoret over beslutninger om 
at ansætte eller afskedige personer med 
direktionsansvar hos en 
transmissionssystemoperatør.

Or. fr
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Begrundelse

Ved at give de nationale regulerende myndigheder ret til at nedlægge veto mod ansættelser og 
afskedigelser inden for en transmissionssystemoperatørs direktion vil direktivet kunne være 
med til at sikre, at der tages behørigt hensyn til de professionelle interesser hos 
transmissionssystemoperatørers ledelsesansvarlige personer, og at de i overensstemmelse 
hermed er i stand til at varetage deres opgaver på fuldstændig uafhængig vis.

Ændringsforslag 428
 Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den fastsætter eller godkender 
kvalitetsstandarder for tjenester, 
overvåger gennemførelsen og indfører 
sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse.

Or. en

Begrundelse

Kvaliteten af tjenesterne er et af de to vigtigste områder (det andet er prisen), der skal 
reguleres (hvis kvaliteten ikke reguleres, risikerer den at blive forringet). Den regulerende 
myndighed bør have beføjelse til at fastsætte og godkende kvalitetsstandarder, overvåge 
gennemførelsen af disse standarder og indføre sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af dem.

Ændringsforslag 429
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den overvåger gennemførelsen af de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er nævnt 
i artikel 24.

Or. en

Begrundelse

Ændring af tidligere stk. 3f.

Ændringsforslag 430
 Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den har vetoret over beslutninger om 
at ansætte eller afskedige 
bestyrelsesformanden eller den 
administrerende direktør hos en 
transmissionssystemoperatør.

Or. fr

Begrundelse

Ved at give de nationale regulerende myndigheder ret til at nedlægge veto mod ansættelsen 
og afskedigelsen af bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør hos en 
transmissionssystemoperatør vil direktivet kunne være med til at sikre, at der tages behørigt 
hensyn til de professionelle interesser hos transmissionssystemoperatørers ledelsesansvarlige 
personer, og at de i overensstemmelse hermed er i stand til at varetage deres opgaver på 
fuldstændig uafhængig vis.
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Ændringsforslag 431
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den har vetoret over beslutninger om 
at ansætte eller afskedige 
bestyrelsesformanden eller den 
administrerende direktør hos en 
transmissionssystemoperatør.

Or. fr

Begrundelse

Ved at give de nationale regulerende myndigheder ret til at nedlægge veto mod ansættelsen 
og afskedigelsen af bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør hos en 
transmissionssystemoperatør vil det være muligt at sikre, at der tages behørigt hensyn til de 
professionelle interesser hos transmissionssystemoperatørers ledelsesansvarlige personer, og 
at de er i stand til at varetage deres opgaver på fuldstændig uafhængig vis.

Ændringsforslag 432
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den sikrer, at 
transmissionssystemoperatørers og 
distributionssystemoperatørers ansatte 
belønnes behørigt for at nedbringe 
energiforbruget, og at der ikke findes 
former for upassende belønning for at øge 
salget af energi.

Or. en



AM\714880DA.doc 85/103 PE404.525v01-00

DA

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne og distributionssystemoperatørerne bør bidrage til de 
enkelte medlemsstaters effektivitetsmål. Uhensigtsmæssige incitamenter til øget energiforbrug 
bør erstattes af belønninger, der er i tråd med Unionens mål om eksempelvis energieffektivitet 
og begrænsning af udledningen.

Ændringsforslag 433
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den harmoniserer procedurer for 
udveksling af oplysninger for de vigtigste 
markedsprocesser på regionalt plan.

Or. de

Begrundelse

EU forsøger at skabe grænseoverskridende markedsregioner. I den henseende er en 
harmonisering af alle procedurer for udveksling af oplysninger afgørende. På et liberaliseret 
marked er effektive procedurer for udveksling af oplysninger en grundlæggende forudsætning 
for forvaltning af planer, afregning, skift af leverandør og mange andre formål. Manglende 
procedurer for koordineret udveksling af oplysninger hindrer oprettelsen af 
grænseoverskridende markedsregioner.

Ændringsforslag 434
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) Den overvåger gennemførelsen af de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er nævnt 
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i artikel 24.

Or. en

Begrundelse

Stk. 1, litra ao), er en ændring af tidligere stk. 3f.

Ændringsforslag 435
 Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ob) Den reviderer 
transmissionssystemoperatørernes 
vedligeholdelsespolitikker.

Or. fr

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørernes vedligeholdelsespolitikker er af væsentlig betydning for 
forsyningssikkerheden, hvilket en analyse af årsagerne til de seneste strømsvigt viser. Med 
henblik på at sikre vedligeholdelsespolitikkernes neutralitet over for alle brugere af nettet og 
sørge for forsyningssikkerheden, bør de nationale regulerende myndigheder have mulighed 
for at revidere sådanne politikker.

Ændringsforslag 436
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ob) Den reviderer 
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transmissionssystemoperatørernes 
vedligeholdelsespolitikker.

Or. fr

Begrundelse

Eltransmissionssystemoperatørernes vedligeholdelsespolitikker er af væsentlig betydning for 
forsyningssikkerheden. De kan imidlertid anvendes med henblik på forskelsbehandling, når 
vedligeholdelsesplanerne udarbejdes. For at sikre vedligeholdelsespolitikkernes neutralitet 
over for alle brugere af nettet og sørge for forsyningssikkerheden, bør de nationale 
regulerende myndigheders ansvarsområde udvides til at omfatte sådanne politikker.

Ændringsforslag 437
 Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oc) Den tilsender Kommissionen alle de 
oplysninger, som den anmoder om med 
henblik på, på grundlag af en metode, 
som den offentliggør, at foretage 
regelmæssige sammenligninger af 
transmissionssystemoperatørernes 
økonomiske resultater i hele EU under 
henvisning til kvaliteten af den leverede 
tjeneste.

Or. fr

Begrundelse

Med det formål at være med til at identificere prioriterede foranstaltninger til forbedring af 
transmissionssystemoperatørernes resultater bør de nationale regulerende myndigheder 
tilsende Kommissionen alle de oplysninger, som den anmoder om med henblik på at foretage 
regelmæssige sammenligninger af transmissionssystemoperatørernes økonomiske resultater i 
hele EU under henvisning til kvaliteten af den leverede tjeneste.
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Ændringsforslag 438
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oc) Den offentliggør en evaluering af den 
overvågningsansvarliges rapport.

Or. fr

Begrundelse

I henhold til de effektive og virkningsfulde adskillelsesbestemmelser er den 
overvågningsansvarlige pålagt at tilsende den nationale regulerende myndighed en rapport 
om relevansen og gennemførelsen af foranstaltninger vedtaget af 
transmissionssystemoperatørerne med henblik på at sikre en gennemsigtig og lige behandling 
af alle brugere af nettet. I forhold til at sikre større gennemsigtighed og en bedre evaluering 
af sådanne foranstaltninger bør den nationale regulerende myndighed pålægges at 
offentliggøre en rapport om foranstaltningernes relevans og gennemførelse.

Ændringsforslag 439
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(od) Den tilsender Kommissionen alle de 
oplysninger, som den anmoder om med 
henblik på, på grundlag af en metode, 
som den offentliggør, at foretage 
regelmæssige sammenligninger af 
transmissionssystemoperatørernes 
økonomiske resultater i hele EU under 
henvisning til kvaliteten af den leverede 
tjeneste.
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Or. fr

Begrundelse

Med det formål at identificere prioriterede foranstaltninger til forbedring af 
transmissionssystemoperatørernes resultater bør de nationale regulerende myndigheder 
tilsende Kommissionen alle de oplysninger, som den anmoder om med henblik på at foretage 
regelmæssige sammenligninger af transmissionssystemoperatørernes økonomiske resultater i 
hele EU under henvisning til kvaliteten af den leverede tjeneste. Det Europæiske 
Energiobservatorium kunne pålægges dette ansvar.

Ændringsforslag 440
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en medlemsstat fastsætter det, 
kan de overvågningsopgaver, der er 
nævnt i stk. 1, udføres af en anden 
myndighed end den regulerende 
myndighed. I tilfælde heraf gøres 
oplysningerne fra denne overvågning 
hurtigst muligt tilgængelige for den 
regulerende myndighed.
Mens den regulerende myndighed bevarer 
sin uafhængighed, og uden at dette 
berører dens egne specifikke 
kompetencer, og i overensstemmelse med 
principperne om bedre lovgivning, 
rådfører den sig i relevant omfang med 
transmissionssystemoperatørerne og 
arbejder tæt sammen med andre relevante 
nationale myndigheder, når den udfører 
de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Ordlyden er blevet flyttet fra indledningen til stk. 1a.

Ændringsforslag 441
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en medlemsstat fastsætter det, 
kan de overvågningsopgaver, der er 
nævnt i stk. 1, udføres af en anden 
myndighed end den regulerende 
myndighed. I tilfælde heraf gøres 
oplysningerne fra denne overvågning 
hurtigst muligt tilgængelige for den 
regulerende myndighed. 
Mens den regulerende myndighed bevarer 
sin uafhængighed, og uden at dette 
berører dens egne specifikke 
kompetencer, og i overensstemmelse med 
principperne om bedre lovgivning, 
rådfører den sig i relevant omfang med 
transmissionssystemoperatørerne og 
arbejder tæt sammen med andre relevante 
nationale myndigheder, når den udfører 
de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Stk. 1a er blevet flyttet fra indledningen.



AM\714880DA.doc 91/103 PE404.525v01-00

DA

Ændringsforslag 442
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Den sikrer, at de takster for adgang til 
nettet, som de uafhængige 
systemoperatører opkræver, indbefatter en 
aflønning til netejeren eller netejerne, som 
giver et tilstrækkeligt afkast på 
netaktiverne og eventuelle nye 
investeringer i dem.

(d) Den sikrer, at de takster for adgang til 
nettet, som de uafhængige 
systemoperatører opkræver, indbefatter en 
aflønning til netejeren eller netejerne, som 
giver et tilstrækkeligt afkast på 
netaktiverne og eventuelle nye 
investeringer i dem, såfremt de er 
økonomisk forsvarlige og effektive.

Or. en

Ændringsforslag 443
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Den sikrer, at de takster for adgang til 
nettet, som de uafhængige 
systemoperatører opkræver, indbefatter en 
aflønning til netejeren eller netejerne, som 
giver et tilstrækkeligt afkast på 
netaktiverne og eventuelle nye 
investeringer i dem.

(d) Den sikrer, at de takster for adgang til 
nettet, som de uafhængige 
systemoperatører opkræver, indbefatter en 
aflønning til netejeren eller netejerne, som 
giver et tilstrækkeligt afkast på 
netaktiverne og eventuelle nye 
investeringer i dem, såfremt de er 
økonomisk forsvarlige og effektive.

Or. en
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Ændringsforslag 444
 Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. I forbindelse med overvågning af de 
nationale elmarkeder i henhold til stk. 1, 
litra i), herunder overvågning af engros-
og detailpriser, vedtager de nationale 
regulerende myndigheder harmoniserede 
metoder efter aftale med og godkendelse 
af agenturet."

Or. en

(Føjer et nyt stk. 2a til artikel 22c i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Markedsovervågning er et effektivt redskab til at opdage misbrug af markedsstilling. Det er 
vigtigt at sikre, at overvågningen af nationale markeder varetages af nationale regulerende 
myndigheder i henhold til harmoniserede kriterier og metoder. Meget ofte har de nationale 
regulerende myndigheder imidlertid ikke de fornødne ressourcer til at overvåge markederne 
permanent og på realtidsbasis og er derfor afhængige af månedlige eller endog årlige 
analyser. Agenturet bør råde over alle de ressourcer, der er nødvendige for at varetage denne 
vigtige opgave.

Ændringsforslag 445
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 

(3) Medlemsstaterne garanterer, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
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effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have 
beføjelse til:

effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have 
beføjelse til:

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber med henblik på at forringe deres markedsposition, selv 
om de ikke har overtrådt nogen konkurrenceregler. Disse interventionsbeføjelser og 
eksempelvis kravet om oprettelse af virtuelle kraftværker berører hele produktionskæden. Det 
er uklart, hvorfor de regulerende myndigheder bør have mere vidtrækkende 
interventionsbeføjelser end de kartelmyndigheder, som oprindeligt havde ansvaret.

Ændringsforslag 446
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
elselskaber

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
netoperatører

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber med henblik på at forringe deres markedsposition, selv 
om de ikke har overtrådt nogen konkurrenceregler. Disse interventionsbeføjelser og 
eksempelvis kravet om oprettelse af virtuelle kraftværker berører hele produktionskæden. Det 
er uklart, hvorfor de regulerende myndigheder bør have mere vidtrækkende 
interventionsbeføjelser end de kartelmyndigheder, som oprindeligt havde ansvaret.
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Ændringsforslag 447
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
elselskaber

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
netoperatører

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber med henblik på at forringe deres markedsposition, selv 
om de ikke har overtrådt nogen konkurrenceregler. Disse interventionsbeføjelser og 
eksempelvis kravet om oprettelse af virtuelle kraftværker berører hele produktionskæden. Det 
er uklart, hvorfor de regulerende myndigheder bør have mere vidtrækkende 
interventionsbeføjelser end de kartelmyndigheder, som oprindeligt havde ansvaret.

Ændringsforslag 448
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
elselskaber

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
netoperatører

Or. de

Begrundelse

Der bør kun træffes foranstaltninger, hvis der er sket en egentlig overtrædelse af de 
forskriftsmæssige regler. Indførslen af virtuelle kraftværker er ikke ønskværdig.
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Ændringsforslag 449
 Nicole Fontaine og Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 
og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne beføjelse til at føre tilsyn med konkurrencen rækker langt ud over regulerende 
myndigheders retmæssige ansvarsområde.

Ændringsforslag 450
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 
og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer
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fungerer som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber med henblik på at forringe deres markedsposition, selv 
om de ikke har overtrådt nogen konkurrenceregler. Disse interventionsbeføjelser og 
eksempelvis kravet om oprettelse af virtuelle kraftværker berører hele produktionskæden. Det 
er uklart, hvorfor de regulerende myndigheder bør have mere vidtrækkende 
interventionsbeføjelser end de kartelmyndigheder, som oprindeligt havde ansvaret.

Ændringsforslag 451
 Werner Langen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 
og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber med henblik på at forringe deres markedsposition, selv 
om de ikke har overtrådt nogen konkurrenceregler. Disse interventionsbeføjelser og 
eksempelvis kravet om oprettelse af virtuelle kraftværker berører hele produktionskæden. Det 
er uklart, hvorfor de regulerende myndigheder bør have mere vidtrækkende 
interventionsbeføjelser end de kartelmyndigheder, som oprindeligt havde ansvaret.
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Ændringsforslag 452
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal

Or. en

Begrundelse

Det kunne anføres i en betragtning, at virtuelle kraftværker er et af flere mulige tiltag til 
fremme af effektiv konkurrence og sikring af et velfungerende marked.

Ændringsforslag 453
 Norbert Glante 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 

b) i samarbejde med den nationale
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer
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og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til efter eget skøn 
at vedtage strukturelle tiltag mod energiselskaber. Det er uklart, hvorfor det bør være muligt 
at træffe disse foranstaltninger, selv når konkurrencereglerne ikke er blevet overtrådt.

Ændringsforslag 454
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal

Or. en

Begrundelse

Den ændrede ordlyd fastholder et stærkt og afbalanceret myndighedstilsyn med markedet, 
sådan som det oprindeligt blev foreslået (herunder ex ante-foranstaltninger), uden risiko for 
at blande den regulerende myndigheds og konkurrencemyndighedens rolle sammen.
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Ændringsforslag 455
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis de forskriftsmæssige 
regler er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme en effektiv drift 
af nettet

Or. de

Begrundelse

Der bør kun træffes foranstaltninger, hvis der er sket en egentlig overtrædelse af de 
forskriftsmæssige regler. Indførslen af virtuelle kraftværker er ikke ønskværdig.

Ændringsforslag 456
 Patrizia Toia, Vittorio Prodi og Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 
og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 

(b) bidrage til den nationale 
konkurrencemyndigheds undersøgelser af, 
hvordan elmarkederne fungerer
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fungerer som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

Or. en

Begrundelse

Stykket tildeler beføjelser til den regulerende myndighed, som er særegne for lovgivere (f.eks. 
ex ante-foranstaltninger, der har til formål at begrænse markedskræfterne). Det forvrider et 
egentligt frit marked og er særligt farligt på allerede mættede markeder. Såfremt 
bestemmelsen havde til hensigt at henvise til en ex post-foranstaltning (der eksempelvis skulle 
rette op på påvist ukonkurrencedygtig adfærd), burde beføjelserne endvidere ikke tildeles de 
regulerende myndigheder, eftersom de falder ind under konkurrencemyndighedernes 
kompetencer.

Ændringsforslag 457
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

(b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal

Or. en
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Ændringsforslag 458
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at indhente oplysninger fra elselskaber, 
der er relevante for udførelsen af dens 
opgaver

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 459
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at pålægge elselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, rimelige og afskrækkende 
sanktioner

(d) at pålægge elselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter andre relevante juridisk 
bindende afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende bøder

Or. en
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Ændringsforslag 460
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at pålægge elselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, rimelige og afskrækkende 
sanktioner

(d) at pålægge elselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter andre relevante juridisk 
bindende afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende bøder

Or. en

Ændringsforslag 461
 Jan Březina 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at godkende 
beskyttelsesforanstaltninger som anført i 
artikel 24.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 462
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at godkende 
beskyttelsesforanstaltninger som anført i 
artikel 24.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 463
 Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) at fastsætte midlertidige prislofter for 
de dominerende markedsaktører.

Or. en

Begrundelse

Generelle konkurrencefremmende foranstaltninger som fastlagt i litra b) i samme artikel er 
muligvis ikke tilstrækkelige, og den regulerende myndighed bør derfor have ret til midlertidigt 
at anvende en effektiv foranstaltning, nemlig prislofter.
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