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Ändringsförslag 314
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Marknadsinformation som är 
nödvändig för konkurrensen på 
marknaden, bland annat information som 
gör det möjligt att identifiera 
leveransplatsen, information om 
installerad kapacitet samt information om 
beställd kapacitet, ska vara tillgänglig för 
samtliga elleverantörer på marknaden.
Vid behov ska den nationella 
tillsynsmyndigheten ålägga de etablerade 
operatörerna att förse intressenterna med 
denna information.

Or. fr

Ändringsförslag 315
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De systemansvariga för 
distributionssystem ska se till att 
marknadsinformation som är nödvändig 
för konkurrensen på marknaden, det vill 
säga information som gör det möjligt att 
identifiera leveransplatsen, information 
om installerad kapacitet samt information 
om beställd kapacitet, är tillgänglig på ett 
icke-diskriminerande sätt för samtliga 
elleverantörer på marknaden. 
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Or. fr

Motivering

De etablerade operatörerna ska ha tillgång till all information om abonnentens anslutning, 
dels för att de har fått överta databaser, dels för att de levererar till samtliga abonnenter 
genom reglerade taxor. Genom att inte betrakta information som gör det möjligt att 
identifiera leveransplatsen, information om installerad kapacitet samt information om 
beställd kapacitet som ”känslig” marknadsinformation skulle en sundare konkurrens 
möjliggöras.

Ändringsförslag 316
Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) Följande artikel ska införas: 
”Artikel 12a

1. Systemansvariga för överföringssystem 
ska inom ett år efter ikraftträdandet av 
direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el] 
upprätta en samordningscentral för 
sammanlänkningar. 
2. Samordningscentralen för 
sammanlänkningar ska vara en 
oberoende juridisk person. 
3. Samordningscentralen för 
sammanlänkningar ska förfoga över såväl 
nödvändiga informations- och 
kommunikationsresurser som lämplig 
expertis.
4. Systemansvariga för överföringssystem 
måste ge samordningscentralen för 
sammanlänkningar tillgång till all 
relevant information om driftsplanering 
och realtidsdrift, inbegripet daglig 
rapportering om förväntad tillgänglig 
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kapacitet, faktiskt kapacitetsutnyttjande, 
överbelastningsinkomster och 
kraftnedskärningar för varje 
sammanlänkning. Förteckningen med 
denna information ska godkännas av 
byrån och offentliggöras elektroniskt av 
samordningscentralen för 
sammanlänkningar. 
5. Samordningscentralen för 
sammanlänkningar ska ansvara för 
förvaltningen av nödsituationer och 
åtgärder för att återupprätta 
kraftförsörjningen enligt i förväg 
godkända förfaranden. Dessa 
förfaranden ska fastställas och 
godkännas i enlighet med [artikel 2e] i 
förordning (EG) nr 1228/2003. 
6. Samordningscentralen för 
sammanlänkningar ska förelägga byrån 
och kommissionen en årlig rapport som 
beskriver användningen av 
sammanlänkningar, inbegripet eventuella 
överbelastningsinkomster liksom alla 
större strömavbrott och störningar som 
förekommit i varje enskilt 
sammanlänkningssystem samt de åtgärder 
som de systemansvariga för 
överföringssystemen vidtagit för att 
återupprätta normal drift.”

Or. en

Motivering

Upprättandet av samordningscentralen för sammanlänkningar är av avgörande betydelse för 
den inre marknadens framtida utveckling. För att skapa större insyn i den inre marknaden för 
energi är det nödvändigt att ge alla aktörer tillgång till aktuell och sammanhängande 
information om användningen av sammanlänkningar. Centralen bör upprättas och drivas av 
de systemansvariga för överföringssystem.
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Ändringsförslag 317
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b) Artikel 14.3 ska ersättas med följande:
”3. Den systemansvarige för 
distributionssystemet ska förse 
systemanvändarna med erforderlig 
information för att de skall kunna få 
effektivt tillträde till och användning av
systemet.”

Or. en

Motivering

Kravet på effektivitet bör inte bara gälla tillträde till näten utan även användning av det. Det 
är därför nödvändigt att utvidga denna bestämmelse så att den ger användare och 
systemansvariga möjlighet att utnyttja distributionssystemen på bästa möjliga sätt.

Ändringsförslag 318
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9c) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Den systemansvarige för 
distributionssystemet ska inom ett år efter 
ikraftträdandet av direktiv …/…/EG [om 
ändring av direktiv 2003/54/EG om 
gemensamma regler för den inre 
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marknaden för el] översända till den 
relevanta tillsynsmyndigheten ett förslag 
som beskriver de lämpliga informations-
och kommunikationssystem som krävs för 
att tillhandahålla den information som 
avses i punkt 3. Förslaget ska främja bl.a. 
användningen av elektroniska 
tvåvägsmätare, aktiv medverkan i 
systemdriften av slutförbrukare och 
leverantörer av distribuerad produktion 
liksom överföring i realtid av information 
mellan systemansvariga för överförings-
respektive distributionssystemen i syfte att 
optimera användningen av alla 
tillgängliga resurser i fråga om 
produktion, nät och efterfrågan.”

Or. en

(En ny punkt 3a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att säkra att alla tillgängliga resurser, inklusive efterfrågan, distribuerad produktion och 
distributionsnät utnyttjas effektivt, är det viktigt att de systemansvariga för 
distributionssystemen inför modern informations- och kommunikationsteknik som omvandlar 
distributionsnäten till aktiva led i ett hållbart energisystem. Smarta nät är en förutsättning för 
att förnybara resurser ska kunna utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt och för att effektiva 
former för styrning på efterfrågesidan ska förankras på bred front, för att därigenom främja 
framväxten av nya energitjänster.

Ändringsförslag 319
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9d) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till:
”3b. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska inom två år efter ikraftträdandet av 
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direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el] 
godkänna de förslag som avses i punkt 3a. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
se till att de olika informations- och 
kommunikationssystem som ska införas 
är fullt kompatibla med varandra. De får i 
detta syfte utfärda riktlinjer och 
föreskriva ändringar i de förslag som 
avses i punkt 3a.”

Or. en

(En ny punkt läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 320
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9e) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till:
”3c. Innan den nationella 
tillsynsmyndigheten meddelar den 
systemansvarige för distributionssystemet 
sitt beslut om de förslag som avses i punkt 
3 ska den informera byrån eller, om den 
ännu inte är i drift, kommissionen. Byrån 
eller kommissionen ska se till att de 
informations- och kommunikationssystem 
som ska införas främjar utvecklingen av 
den inre marknaden för el och att de inte 
reser nya tekniska hinder.”

Or. en
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(En ny punkt läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Ändringsförslag 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9f (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9f) Artikel 14.4 ska ersättas med följande:
”4. En medlemsstat ska ålägga den 
systemansvarige för 
distributionssystemet att, då denne 
avgör inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, prioritera 
anläggningar som använder förnybara 
energikällor […] eller kraftvärmeverk.”

Or. en

(Ett ord ändras och två ord stryks i artikel 14.4 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att uppnå målet att 20 procent av EU:s energi ska komma från förnybara energikällor 
senast år 2020 måste man se till att ge förnybar energi prioriterad tillgång till 
distributionsnätet.

Ändringsförslag 322
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9f (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9f) Artikel 14.4 ska ersättas med följande:
”4. En medlemsstat ska ålägga den 
systemansvarige för 
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distributionssystemet att, då denne 
avgör inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, prioritera nya 
anläggningar utom när detta skulle 
äventyra de tekniska kraven på 
balansering eller nätets säkerhet och 
tillförlitlighet.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 14.4 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Nya produktionsanläggningar måste ges prioriterat tillträde till nätet, förutsatt att detta inte 
är förenat med några tekniska balanseringsproblem. Härigenom får medlemsstaterna 
möjlighet att nå sina mål när det gäller förnybar energi.

Ändringsförslag 323
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9g (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9g) I artikel 14 ska följande punkt 
införas: 
”4a. Medlemsstaterna ska också stödja 
utvecklingen av smarta mätare och nät 
för vilka eldistributionsföretagen ska vara 
ansvariga. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska ansvara för 
övervakningen av denna utveckling och se 
till att gemensamma standarder utformas 
i detta syfte.”

Or. en

(En ny punkt 4a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)
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Motivering

Medlemsstaterna bör stödja utveckling av smarta mätare och nät medan de nationella 
tillsynsmyndigheterna bör ansvara för övervakningen av denna process.

Ändringsförslag 324
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9g (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9g) I artikel 14 ska följande punkt 
införas: 
”4a. Medlemsstaterna ska också se till att 
smarta mätare och nät som i stor 
omfattning utnyttjar förbrukartillvänd 
informationsteknik installeras inom tio år 
efter ikraftträdandet av direktiv …/…/EG 
[om ändring av direktiv 2003/54/EG om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för el], under förutsättning att 
eldistributionsföretagen ansvarar för 
installationen De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska fastställa ett 
rullande program för att se till att 
bestämmelserna efterlevs senast vid den 
utsatta tidpunkten.”

Or. en

Motivering

EU bör uppmuntra medlemsstaterna att installera smarta mätare och nät inom en fastställd 
tid. Undersökningar visar att detta bör gynna förbrukarna och att de sannolikt blir mycket 
mer energimedvetna om de får bättre kunskap om sin personliga energiförbrukning i realtid. 



PE404.525v01-00 12/104 AM\714880SV.doc

SV

Ändringsförslag 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9h (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9h) I artikel 14 ska följande punkt 
införas:
”6a. De systemansvariga för 
distributionssystemet ska underlätta för 
stora slutförbrukare, samordnare av 
slutförbrukare och leverantörer av 
distribuerad produktion att delta i reserv-
och balansmarknader när de har denna 
funktion. Om budpriset är det samma för 
produktion och effektbehov ska 
effektbehovet ges förtur.”

Or. en

(En ny punkt 6a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att främja en mer effektiv energianvändning är det viktigt att konsumenter och 
leverantörer av distribuerad produktion deltar aktivt i marknader för stödtjänster, särskilt när 
dessa erbjuder möjligheter att minska belastningen på systemet vid kritiska tillfällen 
(toppbelastningar, nödsituationer). Stora förbrukare kan delta i dessa marknader. Små 
förbrukare kan inte delta direkt i dessa marknader såvida inte någon (d.v.s. leverantören) är i 
stånd att samordna ett stort antal av dem och styra en del av deras effektbehov.

Ändringsförslag 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9i (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9i) I artikel 14 ska följande punkt införas:
”6b. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska se till att de balanseringsregler och 
avgifter som de systemansvariga för 
överförings- respektive 
distributionssystem tillämpar, när de har 
denna funktion, harmoniseras inom två 
år efter ikraftträdandet av 
direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el]. 
Framför allt ska de se till att stora 
slutförbrukare, samordnare av 
slutförbrukare och leverantörer av 
distribuerad produktion kan bidra 
effektivt till reserv- och balanstjänsterna.”

Or. en

(En ny punkt 6b läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Enligt artikel 23 ansvarar tillsynsmyndigheterna för att ”fastställa eller godkänna åtminstone 
metoder som används för att beräkna eller fastställa villkoren för (…) tillhandahållandet av 
balanstjänster”. Eftersom harmoniseringen av balanstjänster är en förutsättning för att den 
inre marknaden för el ska fungera på ett korrekt sätt ska tillsynsmyndigheterna, i nära 
samarbete med de systemansvariga för överförings- respektive distributionssystemen, se till 
att dessa tjänster harmoniseras i lämplig grad på såväl nationell nivå som EU-nivå.

Ändringsförslag 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9j (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9j) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till:
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”7a. Prioritet ska ges åt el från förnybara 
energikällor, kraftvärme och annan 
distribuerad produktion, och kostnaderna 
för nätanslutning av nya producenter av 
el från förnybara energikällor och av 
kraftvärme ska vara objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande. Ett europeiskt 
riktmärkningssystem ska garantera att det 
inte finns några hinder för främjande av 
elproduktion från olika källor.”

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Kostnaden för anslutning av nya förnybara energikällor, särskilt vindfarmer till havs och 
kraftvärmeverk, kan minska investeringarnas attraktivitet. Man bör fastställa klara och 
rättvisa tariffer som tar hänsyn till de ytterligare fördelar som denna teknik för med sig.

Ändringsförslag 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9k (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9k) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till:
”7b. Budgetanslagen till de 
systemansvariga för distributionssystem 
ska hållas frikopplade från de 
försäljningsnivåer de uppnår. Detta ska 
ske genom taxor där åtskillnad görs 
mellan anslagen och deras kunders 
energiförbrukning.”

Or. en

(En ny punkt 7b läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)
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Motivering

Principen om frikoppling är en förutsättning för att kunna prioritera ett effektivt utnyttjande. 
Detta undanröjer incitament för ägarna med systemansvar för distributionssystemet att öka 
försäljningen, oavsett deras koppling till energileverantörer i tidigare led. Principen kan 
tillämpas oavsett situationen för dessa systemansvariga vad gäller åtskilt ägande. 

Ändringsförslag 329
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen. 
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesprofilering, skapa förvirring 
vad gäller den separata identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen. 
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation, skapa 
förvirring vad gäller den separata identitet 
som leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

Or. de

Ändringsförslag 330
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
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integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen. 
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesprofilering, skapa förvirring 
vad gäller den separata identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen. 
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation, skapa 
förvirring vad gäller den separata identitet 
som leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

Or. de

Ändringsförslag 331
Catherine Stihler, David Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen. 
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesprofilering, skapa förvirring 
vad gäller den separata identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.”

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida 
konkurrensen.”

Or. en

Motivering

Det är upp till medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa att 
distributionsverksamhet effektivt skiljs från annan verksamhet i vertikalt integrerade företag.
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Ändringsförslag 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till fullo uppfyller 
kraven i punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

utgår

Or. en

Motivering

Enligt denna bestämmelse ska kommissionen genom ett kommittéförfarande anta riktlinjer för 
att säkerställa att (i) de systemansvariga för distributionssystemet är oberoende (ii) det råder 
frånvaro av diskriminerande beteende och (iii) leveransverksamheten i det vertikalt 
integrerade företaget inte kan dra någon oberättigad fördel av sin vertikala integrering. 
Införandet av samtliga dessa åtgärder ska ske med rådets och parlamentets medverkan 
eftersom ett allt för flitigt bruk av kommittéförfarandet riskerar att skapa större osäkerhet 
beträffande lagstiftningen.
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Ändringsförslag 333
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till fullo uppfyller 
kraven i punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Resultaten av ett kommittéförfarande kan bli högst vittgående. Bestämmelser av så pass 
grundläggande art berör själva kärnan i de bestämmelser om åtskillnad som gäller för de 
systemansvariga för distributionssystemet. Kommissionens förslag om att bestämmelserna 
inom detta område ska utfärdas med hjälp av ”det föreskrivande förfarandet med kontroll” 
innebär minskat inflytande för Europaparlamentet.

Följden av kommissionens agerande blir alltså att beslutsfattandet i viktiga frågor inte längre 
kommer att ske genom lagstiftning i normal demokratisk ordning, utan genom 
kommittéförfarande.
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Ändringsförslag 334
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till fullo uppfyller 
kraven i punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Resultaten av ett kommittéförfarande kan bli högst vittgående. Bestämmelser av så pass 
grundläggande art berör själva kärnan i de bestämmelser om åtskillnad som gäller för de 
systemansvariga för distributionssystemet. Kommissionens förslag om att bestämmelserna 
inom detta område ska utfärdas med hjälp av ”det föreskrivande förfarandet med kontroll” 
innebär minskat inflytande för Europaparlamentet.

Följden av kommissionens agerande blir alltså att beslutsfattandet i viktiga frågor inte längre 
kommer att ske genom lagstiftning i normal demokratisk ordning, utan genom 
kommittéförfarande.
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Ändringsförslag 335
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till fullo uppfyller 
kraven i punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om åtskillnad är av grundläggande betydelse för liberaliseringen av 
elmarknaden och får därför under inga omständigheter anses som ”icke-väsentliga”. 
Dessutom innebär de ingrepp i bolagslagstiftningen och med tanke på vilken betydelse 
bolagslagstiftningen har för det ekonomiska systemet torde de knappast kunna anses som 
”icke-väsentliga”. 

Ändringsförslag 336
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till fullo uppfyller 
kraven i punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Att kommissionen, tack vare införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll, ska få 
så här stora befogenheter att anta riktlinjer för distributionssystemen är odemokratiskt och 
bör därför inte accepteras.

Ändringsförslag 337
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa punkterna 1–4 på integrerade 
elföretag som har mindre än 
100 000 anslutna kunder eller levererar 
till enskilda system.”

Or. de
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Ändringsförslag 338
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna får själva besluta 
att inte tillämpa punkterna 1–4 på 
integrerade elföretag som har mindre än 
100 000 anslutna kunder eller levererar 
till enskilda system.”

Or. de

Ändringsförslag 339
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa punkterna 1–4 på integrerade 
elföretag som har mindre än 
100 000 anslutna kunder eller levererar 
till enskilda system.”

Or. de

Ändringsförslag 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a) Artikel 19.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Elföretag skall i sin interna 
bokföring särredovisa överförings- och 
distributionsverksamheten var för sig så 
som de skulle behöva göra om 
verksamheterna bedrevs av separata 
företag, för att undvika diskriminering, 
korssubventionering och snedvridning 
av konkurrensen. De skall också 
redovisa, eventuellt genom en 
sammanställd redovisning, all annan
elverksamhet utan samband med 
överföring eller distribution. Fram till 
den 1 juli 2007 skall de särredovisa 
leveranserna till berättigade kunder och 
leveranserna till icke-berättigade 
kunder. Inkomster från äganderätt till 
överförings-/distributionssystemet skall 
specificeras i bokföringen. Vid behov 
skall de upprätta en sammanställd 
redovisning för annan verksamhet 
utanför elsektorn. Den interna 
bokföringen skall omfatta en 
balansräkning och en resultaträkning 
för varje verksamhetsgren.”

Or. en

(En formulering (andra elverksamheter) ändras i artikel 19.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Det är nödvändigt att ange, som följd av de multinationella energiföretagens tillväxt i 
Europa, att redovisningen för varje enskilt nationellt energiföretag ska offentliggöras och inte 
ingå som del i moderbolagets redovisning.
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Ändringsförslag 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11b) I artikel 19 ska följande punkt läggas 
till: 
”4a. Medlemsstaterna ska särredovisa 
finansieringen av framtida åtgärder för 
att avveckla eller förvalta avfall från 
elföretag. Intäkter som gjorts i syfte att 
finansiera sådana framtida åtgärder ska 
kontrolleras eller förvaltas av en 
oberoende nationell myndighet eller ett 
fristående förvaltningsbolag och inte av 
företaget eller anläggningens ägare.” 

Or. en

(En ny punkt läggs till artikel 19 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna har valt att använda skilda metoder för att förvalta avvecklingsfonder inom 
olika energisektorer. Olika typer av verksamhet för att producera el liksom utvinningen av 
bränsle för dessa kommer att kräva saneringsinsatser efter det att anläggningarna i fråga har 
lagts ner. Principen att förorenaren betalar kräver att operatören visar att kostnaderna för 
dessa insatser täcks av de intäkter som anläggningen genererar under sin drifttid.

Ändringsförslag 342
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a) Artikel 20.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Den systemansvarige för överförings-
eller distributionssystemet får vägra 
tillträde till systemet om det saknar 
nödvändig, fysiskt tillgänglig kapacitet. 
Väl grundade skäl […] måste anföras
för en sådan vägran på grundval av 
objektiva, tekniska och ekonomiskt 
motiverade kriterier. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska se till att dessa 
kriterier tillämpas på ett konsekvent sätt 
och att användare av systemet som 
vägrats tillträde har rätt att överklaga.
Vid behov, och om tillträde till systemet 
har vägrats, skall den nationella 
tillsynsmyndigheten se till att den 
systemansvarige tillhandahåller relevant 
information om vilka åtgärder som 
skulle erfordras för att förstärka 
systemet. Den part som begär sådan 
information får åläggas en rimlig avgift 
för att täcka kostnaderna för 
tillhandahållande av informationen.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 20.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Varje vägran av tillträde bör göras av den systemansvarige och vara grundad på 
vederbörligen styrkta, tekniskt och ekonomiskt motiverade kriterier. Tillträde får endast 
vägras om det saknas fysiskt tillgänglig kapacitet. Tillsynsmyndigheten bör ha skyldighet att
se till att kriterierna för vägran tillämpas på ett konsekvent sätt och att föreslå investeringar i 
kapacitet eller kopplingar för att förbättra tillgängligheten till nätet när detta är ekonomiskt 
motiverat.
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Ändringsförslag 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11d) Följande artikel ska införas:
”Artikel 20a

Samordning av slutförbrukare
1. Leverantörer får sammanställa 
slutförbrukares effektbehov för att kunna 
begära anbud för slutkunders räkning 
direkt på organiserade marknader, 
inbegripet balansmarknader.
2. Medlemsstaterna får bemyndiga 
slutförbrukarsamordnare som inte är 
leverantörer att begära anbud för 
slutkunders räkning direkt på 
organiserade marknader, inbegripet 
balansmarknader.
3. En medlemsstat eller dess nationella 
tillsynsmyndighet får begränsa 
möjligheten för leverantörer och 
slutförbrukarsamordnare som inte är 
leverantörer att begära anbud på 
balansmarknader som överstiger det 
anbud som antagits i medlemsstaten i 
fråga.”

Or. en

(En ny artikel ska införas som artikel 20a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Åtgärder för att främja deltagandet i elmarknader, inbegripet grossist- och balansmarknader, 
utgör ett viktigt led i strävan att främja energieffektivitet och begränsa de etablerade 
producenternas inflytande på marknaden. Små förbrukare har dock ingen möjlighet att agera 
individuellt på dessa marknader. Att låta samordnare av slutförbrukare begära anbud för 
slutkunders räkning direkt på organiserade marknader är därför ett nödvändigt steg i riktning 
mot en mer effektiv inre marknad.
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Ändringsförslag 344
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9j) I artikel 21 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Berättigade kunder ska ha rätt att 
ingå avtal med fler leverantörer samtidigt.

Or. en

(En ny punkt 2a läggs till artikel 21 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Kunderna måste kunna ingå avtal med fler leverantörer samtidigt.

Ändringsförslag 345
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11e) I artikel 21 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Om marknaderna misslyckas får 
medlemsstaterna vidta nödvändiga och 
proportionella övergångsåtgärder för att 
hjälpa energiintensiva företag enligt 
definitionen i artikel 17.1 a i 
direktiv 2003/96/EG att anpassa sig till en 
framtida ordning där det råder full 
konkurrens.”



PE404.525v01-00 28/104 AM\714880SV.doc

SV

Or. en

(En ny punkt 2a läggs till artikel 21 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För elkänsliga tillverkningsföretag inom EU utgör elpriset en konkurrensmässig nackdel. 
Dessa företag har inget annat val än att köpa den elkraft de behöver på en liberaliserad 
marknad där priserna ännu inte fastställs genom full och fri konkurrens. Tillfälliga 
övergångsåtgärder kan ge elintensiva företag tillgång till el till konkurrenskraftiga priser tills 
dess att effektiva åtgärder för att driva igenom åtskilt ägande har genomförts, de oberoende 
nationella tillsynsmyndigheterna har inlett sin verksamhet och det råder full konkurrens på 
EU-marknaden.

Ändringsförslag 346
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11e) I artikel 21 ska följande punkt läggas 
till: 
”2a. Byrån ska i realtid bevaka alla 
organiserade grossistmarknader för el 
som upprättats inom EU och EES och i 
grannländerna, i syfte att upptäcka 
missbruk av marknadsinflytande eller 
brister i marknadens utformning, och för 
att främja förbättringar när det gäller den 
inre marknadens effektivitet.”

Or. en

(En ny punkt 2a läggs till artikel 21 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Övervakning av marknaden är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka missbruk av 
marknadsinflytande. Det är viktigt att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna övervakar 
de nationella marknaderna enligt harmoniserade kriterier och metoder. Ofta saknar dock de 
nationella tillsynsmyndigheterna de resurser som krävs för att bevaka marknaderna 
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kontinuerligt och i realtid, och förlitar sig därför ofta på månatliga eller t.o.m. årliga 
granskningar. Byrån bör förfoga över alla de resurser som krävs för att utföra denna viktiga 
uppgift.

Ändringsförslag 347
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11f (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22-a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11f) I artikel 22 ska följande punkt läggas 
till:

”Artikel 20a
Mätare

1. Inom sex år efter ikraftträdandet av 
direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el] ska 
slutförbrukare ha rätt att äga en elmätare 
eller leasa en mätare från vilken som helst 
leverantör eller distributör.
2. Inom sex år efter ikraftträdandet av 
direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el] ska 
alla elkunder har utrustats med 
elektroniska tvåvägsmätare.
3. Medlemsstaterna får kräva att 
sistahandsleverantörer tillhandahåller 
elektroniska tvåvägsmätare åt sina 
kunder.
4. Medlemsstaterna ska se till att 
standarderna för de lägsta tekniska 
konstruktions- och driftkraven för mätare 
utarbetas och offentliggörs i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 
om mätinstrument1. Dessa tekniska regler 
ska säkra att de olika systemen är fullt 
kompatibla med varandra och ska vara 
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objektiva och icke-diskriminerande. De 
ska delges kommissionen i enlighet med 
artikel 8 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster.2”
____________
1 EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.
2 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

Or. en

(En ny artikel ska införas som artikel 22a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Elektroniska tvåvägsmätare (smarta mätare) är hörnstenarna i moderna kraftsystem. De 
möjliggör ett aktivt informationsflöde mellan kund och leverantör och skapar därmed större 
effektivitet i systemet som helhet. De ger såväl kunder som leverantörer och systemansvariga 
för distributionssystemet mer tillförlitlig information och skapar större medvetenhet hos 
kunderna om deras energianvändning, vilket ger leverantörerna möjlighet att optimera avtal 
och anbud, och de tillhandahåller värdefulla uppgifter till hjälp vid planering och drift av 
distributionsnät.

Ändringsförslag 348
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell 
tillsynsmyndighet.

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell 
tillsynsmyndighet.

2. Medlemsstaterna ska garantera 
tillsynsmyndighetens oberoende och 
säkerställa att den utövar sina befogenheter 
på ett opartiskt och öppet sätt. I detta syfte 

2. Medlemsstaten ska garantera 
tillsynsmyndighetens oberoende och 
säkerställa att den utövar sina befogenheter 
opartiskt och öppet. I detta syfte ska 
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ska medlemsstaterna se till att 
tillsynsmyndigheten, när den utför de 
uppgifter som den tilldelas i enlighet med 
detta direktiv, är juridiskt åtskild från och 
funktionellt oberoende av alla andra 
offentliga och privata organ samt att dess 
personal och de personer som ingår i dess 
ledning agerar oberoende av 
marknadsintressen och inte söker eller 
inhämtar anvisningar från någon regering 
eller annat offentligt eller privat organ.

medlemsstaten se till att 
tillsynsmyndigheten, när den utför de 
tillsynsuppgifter som den har tilldelats 
enligt detta direktiv och annan hithörande 
lagstiftning, 

a) är juridiskt åtskild och funktionellt 
oberoende från övriga offentliga eller 
privata organ,
b) att dess personal och de personer som 
ingår i dess ledning agerar oberoende av 
marknadsintressen och

c) att dess personal liksom personer med 
ansvar för dess förvaltning, utan att det 
påverkar det nära samarbetet som kan bli 
aktuellt med andra berörda myndigheter, 
inte söker eller inhämtar direkta 
anvisningar från någon regering eller annat 
offentligt eller privat organ när den utför 
sina tillsynsuppgifter.

3. För att bevara tillsynsmyndighetens 
oberoende ställning ska medlemsstaterna i 
synnerhet se till

3. För att skydda tillsynsmyndighetens 
oberoende ska medlemsstaten särskilt se 
till

a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk 
person, budgetmässigt oberoende och har 
tillräckliga personella och ekonomiska 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter, 
och

a) att tillsynsmyndigheten kan fatta 
självständiga beslut, oberoende av andra 
politiska organ, är oberoende vid 
genomförandet av budgeten och har 
tillräckliga personella och ekonomiska 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter, 
och

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens högsta ledning 
utses för en fast mandatperiod på minst 
fem år, som inte kan förlängas, och under 
denna period endast kan avsättas om den 
inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse enligt den 
nationella lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell 
tillsynsmyndighet.

1. 1. Varje medlemsstat ska utse en 
nationell tillsynsmyndighet som 
representerar den och förmedlar 
kontakter på gemenskapsnivå. 

2. Medlemsstaterna ska garantera 
tillsynsmyndighetens oberoende och 
säkerställa att den utövar sina befogenheter 
på ett opartiskt och öppet sätt. I detta syfte 
ska medlemsstaterna se till att 
tillsynsmyndigheten, när den utför de 
uppgifter som den tilldelas i enlighet med 
detta direktiv, är juridiskt åtskild från och 
funktionellt oberoende av alla andra 
offentliga och privata organ samt att dess 
personal och de personer som ingår i dess 
ledning agerar oberoende av 
marknadsintressen och inte söker eller 
inhämtar anvisningar från någon regering 
eller annat offentligt eller privat organ.

2. Medlemsstaten ska garantera
tillsynsmyndighetens oberoende och 
säkerställa att den utövar sina befogenheter 
opartiskt och öppet. I detta syfte ska 
medlemsstaten se till att 
tillsynsmyndigheten, när den utför de 
tillsynsuppgifter som den har tilldelats 
enligt detta direktiv och annan hithörande 
lagstiftning,

a) är juridiskt åtskild och funktionellt 
oberoende från övriga offentliga eller 
privata organ,
b) att dess personal och de personer som 
ingår i dess ledning agerar oberoende av 
marknadsintressen och

c) att dess personal liksom personer med 
ansvar för dess förvaltning, utan att det 
påverkar det nära samarbetet som kan bli 
aktuellt med andra berörda myndigheter, 
inte söker eller inhämtar direkta 
anvisningar från någon regering eller annat 
offentligt eller privat organ när den utför 
sina tillsynsuppgifter.

3. För att bevara tillsynsmyndighetens 3. För att skydda tillsynsmyndighetens 
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oberoende ställning ska medlemsstaterna i 
synnerhet se till

oberoende ska medlemsstaten särskilt se 
till

a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk 
person, budgetmässigt oberoende och har 
tillräckliga personella och ekonomiska 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter, 
och

a) att tillsynsmyndigheten kan fatta 
självständiga beslut, oberoende av andra 
politiska organ, är oberoende vid 
genomförandet av budgeten och har 
tillräckliga personella och ekonomiska 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter, 
och

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

att tillsynsmyndighetens högsta ledning 
utses för en fast mandatperiod på minst 
fem år, som inte kan förlängas, och under 
denna period endast kan avsättas om den 
inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse enligt den 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det bör framgå i ett skäl att skyldigheten att utse en enda nationell tillsynsmyndighet inte är 
oförenlig med den ordning som finns i vissa medlemsstater med olika tillsynsmyndigheter på 
delstatsnivå/regional nivå. Denna fråga kräver ytterligare övervägande och diskussion, inte 
minst för att säkra överstämmelse med artikel 22c. Synpunkter om frågan om flera 
tillsynsmyndigheter är att vänta från medlemsstaterna och kommissionen.

Det ska förstås att lagstiftarens godkännande av tillsynsmyndighetens budget inte utgör 
hinder för dess budgetmässiga oberoende.

Ändringsförslag 350
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk 
person, budgetmässigt oberoende och har 
tillräckliga personella och ekonomiska 

a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk 
person, ekonomiskt oberoende och har 
tillräckliga personella och ekonomiska 
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resurser för att kunna utföra sina uppgifter, 
och

resurser för att kunna utföra sina uppgifter, 
och 

Or. en

Motivering

Den nationella tillsynsmyndigheten måste vara oberoende av företag och myndigheter, 
särskilt när stater är delägare i produktionsföretaget. Vidare kan tillsynsmyndighetens 
funktionella oberoende begränsas om dess budget ingår i den statliga budgeten. Den måste 
därför ha tillgång till andra medel än anslag ur den statliga budgeten. Det är därför 
nödvändigt att ersätta ordalydelsen ”budgetmässigt oberoende” (oklar vad gäller beroende 
av anslag ur den statliga budgeten”) med ”ekonomiskt oberoende”.

Ändringsförslag 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en mandatperiod på minst fem år, som 
kan förlängas endast en gång, eller upp till 
tio år utan möjlighet till förlängning, och 
att ledningen under denna period endast 
kan avsättas om den inte längre uppfyller 
villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna 
förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på 
energimarknaden. Om mandatperioden är längre bör mandatet inte kunna förnyas.
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Ändringsförslag 352
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på fem år, som 
kan förlängas en gång, eller för en fast 
mandatperiod på upp till tio år, som inte 
kan förlängas, och att ledningen under 
denna period endast kan avsättas om den 
inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

Or. de

Motivering

Om tillsynsmyndighetens ledning utses för en fast mandatperiod på fem år bör denna 
mandatperiod kunna förlängas en gång med upp till fem år, eftersom energimarknaden 
generellt sett behöver långsiktiga beslut och viss stabilitet. Längre mandatperioder bör inte 
kunna förlängas. 

Ändringsförslag 353
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en mandatperiod på minst fem år, som 
kan förlängas högst en gång, och under 
denna period endast kan avsättas om den 
inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
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allvarlig försummelse. allvarlig försummelse.

Or. en

Ändringsförslag 354
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en mandatperiod på minst fem år, som 
kan förlängas endast en gång, eller upp till 
tio år utan möjlighet till förlängning, och 
att ledningen under denna period endast 
kan avsättas om den inte längre uppfyller 
villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna 
förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på 
energimarknaden. Om mandatperioden är längre bör mandatet inte kunna förnyas.

Ändringsförslag 355
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en mandatperiod på minst fem år, som 
kan förlängas högst en gång, att om fler 
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under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

personer ingår i ledningen får vid behov 
dessa utses vid olika tidpunkter, och att 
ledningen under denna period endast kan 
avsättas om den inte längre uppfyller 
villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndighetens arbete kräver kontinuitet. Om den har en styrelse bestående av fler 
personer bör de utses vid olika tidpunkter för att säkra kontinuiteten. Med möjlighet att 
förlänga mandatperioden kan man behålla de bästa cheferna för tillsynsarbetet under längre 
tid (särskilt viktigt för de mindre medlemsstaterna).

Ändringsförslag 356
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och att ledningen 
under denna period endast kan avsättas om 
den inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
med förbehållet att mandatperioden under 
alla omständigheter är längre än 
mandatperioden för ledamöterna i det 
aktuella nationella parlamentet, och att 
ledningen under denna period endast kan 
avsättas om den inte längre uppfyller 
villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Möjligheten för politiskt inflytande över tillsynsmyndighetens arbete bör begränsas. 
Mandatperioden för tillsynsmyndighetens styrelse bör inte överensstämma med intervallet 
mellan allmänna val.
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Ändringsförslag 357
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ba) Tillsynsmyndighetens budgetbehov 
ska täckas genom direkta avgifter som ska 
åläggas reglerade operatörer.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten kan säkras verkligt oberoende om dess budget avhänger en oberoende 
inkomstkälla istället för anslag ur den statliga budgeten. Detta bekräftas av bästa praxis i 
olika länder. 

Ändringsförslag 358
Jan Brezina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndighetens strategiska mål Tillsynsmyndighetens allmänna mål
När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
som anges i detta direktiv ska den vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå följande 
mål:

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
som anges i detta direktiv ska den, inom 
ramen för de uppgifter och befogenheter 
som anges i artikel 22c och, vid behov, i 
nära samråd med andra berörda 
nationella myndigheter utan att detta 
påverkar deras befogenheter, vidta alla 
rimliga åtgärder för att uppnå följande mål:

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
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och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a 
ska kunna uppnås.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a 
ska kunna uppnås. 

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan och förbättra integreringen av 
nationella marknader vilket kan främja ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.

d) Främja utvecklingen av säkra, pålitliga 
och effektiva och ickediskriminerande 
system samt se till att systemen är 
lämpliga.

da) Främja tillgång till nätet för ny 
produktion, inte minst genom att 
undanröja hinder som kan försvåra nya 
aktörers tillgång till marknaden.

e) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, både på kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegreringen.

e) Säkerställa att nätoperatörer får lämpliga
incitament, både på kort och lång sikt, för 
att öka näteffektiviteten och främja 
marknadsintegreringen.

f) Säkerställa att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja effektiv 
konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

f) Säkerställa att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja effektiv 
konkurrens.

fa) Bidra till en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet och till skyddet 
för utsatta kunder, samt se till att de 
åtgärder för konsumentskydd som avses i 
bilaga A är effektiva.
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Or. en

Motivering

På många av dessa områden har de nationella tillsynsmyndigheter inga eller endast 
begränsade befogenheter. Det bör därför tydligt framgå att de nationella 
tillsynsmyndigheterna i sin verksamhet ”strävar” att uppnå dessa ”allmänna” mål, och 
därmed klargöra att det inte är dem som i första hand ska uppnå dessa mål.

För vissa av dessa mål bör följaktligen ledordet ändras från ”säkerställa” till ”bidra”.

Ändringsförslag 359
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de 
uppgifter som anges i detta direktiv ska
den vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå 
följande mål:

Syftet med tillsynen över elnäten är att 
konkurrensen i samband med 
elförsörjningen ska fungera effektivt och 
utan snedvridningar och driften av 
distributionssystemen för energi vara 
upplagd på lång sikt och präglas av god 
prestanda och tillförlitlighet. Om inte 
andra nationella myndigheter, framför 
allt konkurrensmyndigheterna, har 
behörighet att sköta de uppgifter som 
anges i detta direktiv ska
tillsynsmyndigheten vidta alla rimliga 
åtgärder för att uppnå följande mål:

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.
b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a

a) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att marknaden, med 
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ska kunna uppnås. hjälp av lämpliga gränsöverskridande 
strukturer för nättillträde och 
nätanvändning, effektivt ska öppnas för 
alla konsumenter och leverantörer.

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

b) Utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader för 
att upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater och möjliggöra den 
sammanlänkningskapacitet inom 
regionen och i förekommande fall inom 
angränsande regioner som behövs för att 
utveckla en effektiv konkurrens.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.
e) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, både på kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegreringen.

c) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, både på kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegreringen.

f) Säkerställa att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja effektiv 
konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

d) Säkerställa att nätanvändarna kan 
medverka på ett tidigt stadium.

Or. de

Motivering

I många medlemsstater är det konkurrensmyndigheterna som har behörighet att ingripa i 
frågor som har med konkurrensen att göra. I andra medlemsstater har däremot också 
tillsynsmyndigheterna sådana befogenheter. Förteckningen över uppgifter måste vara 
utformad på ett sådant sätt att den passar bäggedera organisationsformerna, så att man inom 
medlemsstaterna ska kunna undvika tvister, antingen till följd av att bäggedera eller 
ingendera myndigheten anser sig behörig. Redan från första början bör det ingå i uppgifterna 
att myndigheten ska se till att marknaden och konkurrensen fungerar effektivt.
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Ändringsförslag 360
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de 
uppgifter som anges i detta direktiv ska 
den vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå 
följande mål:

Syftet med tillsynen över elnäten är att 
konkurrensen i samband med 
elförsörjningen ska fungera effektivt och 
utan snedvridningar och driften av 
distributionssystemen för energi vara 
upplagd på lång sikt och präglas av god 
prestanda och tillförlitlighet. Om inte 
andra nationella myndigheter, framför 
allt konkurrensmyndigheterna, har 
behörighet att sköta de uppgifter som 
anges i detta direktiv ska
tillsynsmyndigheten vidta alla rimliga 
åtgärder för att uppnå följande mål:

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.
b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a
ska kunna uppnås.

a) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att marknaden, med 
hjälp av lämpliga gränsöverskridande 
strukturer för nättillträde och 
nätanvändning, effektivt ska öppnas för 
alla konsumenter och leverantörer.

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

b) Utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader för 
att upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater och möjliggöra den 
sammanlänkningskapacitet inom 
regionen och i förekommande fall inom 
angränsande regioner som behövs för att 
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utveckla en effektiv konkurrens.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.
e) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, både på kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegreringen.

c) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, både på kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegreringen.

f) Säkerställa att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja effektiv 
konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

d) Säkerställa att nätanvändarna kan 
medverka på ett tidigt stadium.

Or. de

Motivering

I många medlemsstater är det konkurrensmyndigheterna som har behörighet att ingripa i 
frågor som har med konkurrensen att göra. I andra medlemsstater har däremot också 
tillsynsmyndigheterna sådana befogenheter. Förteckningen över uppgifter måste vara 
utformad på ett sådant sätt att den passar bäggedera organisationsformerna, så att man inom 
medlemsstaterna ska kunna undvika tvister, antingen till följd av att bäggedera eller
ingendera myndigheten anser sig behörig. Redan från första början bör det ingå i uppgifterna 
att myndigheten ska se till att marknaden och konkurrensen fungerar effektivt.

Ändringsförslag 361
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
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som anges i detta direktiv ska den vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå följande 
mål:

som anges i detta direktiv ska den, inom 
ramen för de uppgifter och befogenheter 
som anges i artikel 22c och, vid behov, i 
nära samråd med andra berörda 
nationella myndigheter utan att detta 
påverkar deras befogenheter, vidta alla 
rimliga åtgärder för att uppnå följande mål:

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter
och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a 
ska kunna uppnås.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a 
ska kunna uppnås. 

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan och förbättra integreringen av 
nationella marknader vilket kan främja ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

d) Främja utvecklingen av säkra, pålitliga 
och effektiva och ickediskriminerande 
system samt se till att systemen är 
lämpliga.

da) Främja tillgång till nätet för ny 
produktion, inte minst genom att 
undanröja hinder som kan försvåra nya 
aktörers tillgång till marknaden.

e) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, både på kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegreringen.

Säkerställa att nätoperatörer och 
-användare får lämpliga incitament, både 
på kort och lång sikt, för att öka 
näteffektiviteten och främja 
marknadsintegreringen.

f) Säkerställa att den inhemska 
marknaden fungerar effektivt och främja 
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effektiv konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Följande skulle kunna anges i ett skäl (formulering från Europeiska rådets slutsatser): ”Det 
finns ett behov att stärka konkurrensen och leveranssäkerheten genom att främja 
integreringen av nya kraftverk i elnätet i samtliga medlemsstater, inte minst genom att 
uppmuntra nya företag att etablera sig på marknaden.” 

Ändringsförslag 362
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – rubriken och inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndighetens strategiska mål Tillsynsmyndighetens allmänna mål

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
som anges i detta direktiv ska den vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå följande 
mål:

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
som anges i detta direktiv ska den vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå följande 
mål inom ramen för sina befogenheter 
och uppgifter enligt artikel 22c i detta 
direktiv och, vid behov och utan att det 
påverkar tillsynsmyndighetens 
befogenheter, efter samråd med andra 
relevanta nationella myndigheter:

Or. es

Motivering

Vissa av de föreslagna befogenheterna lämpar sig inte för tillsynsmyndigheterna. Det är 
medlemsstaternas regeringar som fastställer energipolitiken.
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Ändringsförslag 363
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22 b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
som anges i detta direktiv ska den vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå följande 
mål:

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter 
som anges i detta direktiv ska den vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå följande 
mål, såvida inte andra nationella 
myndigheter, framför allt 
konkurrensmyndigheterna, har 
behörighet att sköta de uppgifter som 
anges i detta direktiv:

Or. de

Ändringsförslag 364
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

a) Främja, i nära samarbete med byrån, 
andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
och kommissionen, en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett 
verkligt öppnande av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen samt se till att driften av 
distributionssystemen för energi är 
långsiktig och präglas av god prestanda 
och tillförlitlighet.

Or. de
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Motivering

Det bör också vara en av tyngdpunkterna för tillsynsmyndighetens arbete att se till att driften 
av distributionssystemen för energi är långsiktig och präglas av god prestanda och 
tillförlitlighet. Dessutom behövs det en gränsdragning mot konkurrensmyndighetens arbete.

Ändringsförslag 365
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 
kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

c) Upphäva eventuella restriktioner för 
elhandeln mellan medlemsstater, utveckla 
den kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

Or. de

Motivering

Det bör också vara en av tyngdpunkterna för tillsynsmyndighetens arbete att se till att driften 
av distributionssystemen för energi är långsiktig och präglas av god prestanda och 
tillförlitlighet. Dessutom behövs det en gränsdragning mot konkurrensmyndighetens arbete.

Ändringsförslag 366
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Upphäva restriktioner för elhandeln 
mellan medlemsstater, utveckla den 

c) Upphäva begränsande regleringar för 
elhandeln mellan medlemsstater, utveckla 
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kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

den kapacitet för gränsöverskridande 
överföring som krävs för att tillgodose 
efterfrågan, förbättra integreringen av 
nationella marknader och möjliggöra ett 
fritt elflöde inom hela gemenskapen.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör eftersträva att upphäva begränsande regleringar för 
elhandeln inom EU. Medan tillsynsmyndigheterna har viss möjlighet att påverka sådana 
begränsningar saknar de befogenhet att upphäva andra typer av begränsningar, exempelvis 
sådana som anges i lag eller avtal.

Ändringsförslag 367
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

d) Säkerställa en så kostnadseffektiv 
utveckling som möjligt av säkra, pålitliga 
och effektiva system, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 368
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.

d) Främja utvecklingen av säkra, pålitliga 
och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten och se till att systemen 
är lämpliga.

Or. es

Motivering

Vissa av de föreslagna befogenheterna lämpar sig inte för tillsynsmyndigheterna. Det är 
medlemsstaternas regeringar som fastställer energipolitiken.

Ändringsförslag 369
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system under 
beaktande av energieffektiviteten och 
systemens lämplighet samt forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt. 

Or. en

Motivering

Energieffektivitet, förnybara energikällor och teknik med låga koldioxidutsläpp måste beaktas 
av de nationella tillsynsmyndigheterna, men det är inte nödvändigt att införa en ny särskild 
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avgift för att främja dessa aspekter, eftersom det skulle strida mot de nationella 
tillsynsmyndigheternas roll som tillsynsmyndighet för ekonomi (och konkurrens). 

Ändringsförslag 370
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.

d) Säkerställa utvecklingen av 
konsumentinriktade, säkra, pålitliga och 
effektiva nätsystem, se till att systemen är 
lämpliga och samtidigt säkerställa 
energieffektiviteten och integreringen av 
stor- och småskaliga förnybara 
energikällor och distribuerad produktion i 
både överförings- och distributionsnäten.

Or. en

Motivering

Upprättandet av nya nätsystem måste ske med hänsyn till konsumenternas behov.

Ändringsförslag 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten och en dynamisk 
integrering av såväl storskaliga förnybara 
energikällor som decentraliserad 
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och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

energiproduktion, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose dessa 
behov.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheternas uppgift bör inte vara att främja särskilda alternativ genom att 
försöka att påverka medlemsstaternas energimix, utan bör istället vara att garantera nätet 
inte diskrimineras.

Ändringsförslag 372
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.

d) Säkerställa nättillträde för förnybar 
energi.

Or. nl

Motivering

I praktiken är det ibland mycket svårt för dem som producerar hållbar energi att medverka.
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Ändringsförslag 373
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Säkerställa att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja effektiv 
konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

f) Säkerställa att konsumenterna kan dra 
nytta av att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja en effektiv 
konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Främjandet av effektiv konkurrens får inte vara ett självändamål utan bör inriktas mot 
konsumentens behov av större valmöjligheter, lägre priser och tjänster av bättre kvalitet.

Ändringsförslag 374
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”fa) Harmonisera utbytet av uppgifter om 
de viktigaste marknadsprocesserna på 
regional nivå.”

Or. de

Motivering

EU strävar efter att inrätta gränsöverskridande marknadsregioner. Därför måste allt utbyte 
av uppgifter ovillkorligen harmoniseras. Den grundläggande förutsättningen för en 
liberaliserad marknad är ett fungerande utbyte av uppgifter om hanteringen av färdplaner, 
clearing, avräkning, leverantörsbyten och så vidare. Om inte arbetet med att utbyta uppgifter 



AM\714880SV.doc 53/104 PE404.525v01-00

SV

förenhetligats hindras införandet av gränsöverskridande marknadsregioner. 

Ändringsförslag 375
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”fa) Säkerställa att den inhemska 
marknaden fungerar effektivt och främja 
effektiv konkurrens och 
konsumentskydd.”

Or. en

Ändringsförslag 376
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”fb) Bidra till en hög standard på 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster på elområdet, till skydd för utsatta 
kunder samt till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.”

Or. en
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Ändringsförslag 377
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter:

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter som vid behov ska utföras i 
nära samråd med andra relevanta 
nationella och europeiska myndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem 
och andra intressenter på marknaden, 
och utan att inkräkta på den specifika 
behörighet de har:

Or. en

Motivering

Vid behov ska de nationella tillsynsmyndigheterna samråda med andra för att se till att deras 
uppgifter genomförs på bästa sätt (det vill säga att de inte motarbetar andra myndigheter, att 
de åtgärder de beslutar om är tekniskt och ekonomiskt genomförbara etc.) och att 
marknadens gemenskapsaspekter tas i beaktande.

Ändringsförslag 378
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter:

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter, utan att det påverkar övriga 
nationella myndigheters befogenheter:

Or. de
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Motivering

En olyckligt vald lydelse.

Ändringsförslag 379
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter:

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter, utan att det påverkar övriga 
nationella myndigheters befogenheter:

Or. de

Ändringsförslag 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Fastställa eller godkänna reglerade 
nättariffer och delar av nättarifferna, 
vilket ska ske på ett oberoende sätt och 
enligt tydliga kriterier.

Or. en

Motivering

Fastställandet av reglerade nättariffer utan någon inblandning utifrån är en uppgift som är 
kvalificerande för en verkligt oberoende myndighet. Denna princip bör uttryckligen anges i 
direktivet, som ett första steg mot en fullständig harmonisering av de nationella regelverken.
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Ändringsförslag 381
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Säkerställa att systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem samt, 
där det är relevant, systemägare, liksom 
elföretag fullgör sina skyldigheter enligt 
detta direktiv och övrig relevant 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
gränsöverskridande aspekter.

a) Säkerställa att systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem samt, 
där det är relevant, systemägare, liksom 
elföretag fullgör sina skyldigheter enligt 
detta direktiv och övrig relevant 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
gränsöverskridande aspekter och 
åtskillnad.

Or. en

Motivering

Formuleringen behöver förbättras för att betona tillsynsmyndighetens uppgift i fråga om 
åtskillnad, som är en viktig del av det tredje paketet.

Ändringsförslag 382
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Säkerställa att systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem samt, 
där det är relevant, systemägare, liksom 
elföretag fullgör sina skyldigheter enligt 
detta direktiv och övrig relevant 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
gränsöverskridande aspekter.

a) Säkerställa att systemansvariga för 
överförings- och distributionssystem samt, 
där det är relevant, systemägare, liksom 
elföretag fullgör sina skyldigheter enligt 
detta direktiv och övrig relevant 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
gränsöverskridande aspekter och 
åtskillnad.
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Or. en

Motivering

Formuleringen behöver förbättras för att betona tillsynsmyndighetens uppgift i fråga om 
åtskillnad, som är en viktig del av det tredje paketet. Det faktum att denna uppgift uttryckligen 
nämns, att denna aspekt troligtvis kommer att ses över av byrån, samt att ett formellt yttrande 
till kommissionen eller en enskild nationell tillsynsmyndighet ska utarbetas, kommer att bidra 
till att skyldigheterna fullgörs.

Ändringsförslag 383
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna.

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna, och bland annat se till 
att det finns tillräckligt med 
sammanlänkningskapacitet mellan 
överföringsinfrastrukturerna för att det 
ska vara tillräckligt för en effektiv 
generell marknadsbedömning och för 
kriterierna för försörjningssäkerheten 
utan diskriminering mellan 
leveransföretagen i de olika 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Formuleringen behöver förbättras så att ett centralt syfte med samarbetet uttryckligen anges, 
liksom att beslut om investeringar och om användning av infrastruktur måste ta lika hänsyn 
till kunder inom de nationella gränserna och kunder som använder sammanlänkade system.
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Ändringsförslag 384
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Följa och genomföra de beslut som 
fattats av byrån och av kommissionen.

c) Följa och genomföra alla relevanta och 
juridiskt bindande beslut som fattas av 
byrån och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 385
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Följa och genomföra de beslut som 
fattats av byrån och av kommissionen.

c) Följa och genomföra alla relevanta och 
juridiskt bindande beslut som fattas av 
byrån och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 386
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förhindra korssubventionering inom 
verksamhetsgrenarna överföring, 

e) Övervaka uppfyllandet av 
åtskillnadskraven enligt detta direktiv och 
övrig relevant gemenskapslagstiftning och
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distribution och leverans. förhindra korssubventionering inom 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution och leverans

Or. en

Motivering

Formuleringen behöver förbättras för att betona tillsynsmyndighetens uppgift i fråga om 
åtskillnad, som är en viktig del av det tredje paketet.

Ändringsförslag 387
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förhindra korssubventionering inom 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution och leverans.

e) Övervaka uppfyllandet av 
åtskillnadskraven enligt detta direktiv och 
övrig relevant gemenskapslagstiftning och
förhindra korssubventionering inom 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution och leverans

Or. en

Motivering

Formuleringen behöver förbättras för att betona tillsynsmyndighetens uppgift i fråga om 
åtskillnad, som är en viktig del av det tredje paketet. Det faktum att denna uppgift uttryckligen 
nämns, att denna aspekt troligtvis kommer att ses över av byrån, samt att ett formellt yttrande 
till kommissionen eller en enskild nationell tillsynsmyndighet ska utarbetas, kommer att bidra 
till att skyldigheterna fullgörs.
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Ändringsförslag 388
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003.

f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003. Den 
tioåriga investeringsplanen ska skapa 
incitament för främjandet av 
investeringar, särskilt på små och 
olönsamma energimarknader, och 
fungera som en garant för att personalens 
kompetens och antal räcker till för att 
fullgöra skyldigheten att tillhandahålla 
tjänster. Underlåtenhet att tillämpa den 
tioåriga investeringsplanen ska leda till 
proportionerliga sanktioner som stämmer 
överens med byråns riktlinjer.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika att konsumenter som bor i isolerade områden diskrimineras.

Ändringsförslag 389
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003.

f) Övervaka de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003. 

Or. en

Ändringsförslag 390
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Godkänna de årliga 
investeringsplaner som utarbetas av de 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. fr

Motivering

Oavsett vilken modell som valts för en ökad åtskillnad av systemansvariga för 
överföringssystem, kommer aktieägarna i dessa företag alltid att stå inför en intressekonflikt 
mellan investeringsplanens belopp och ersättningens belopp.

Därför måste den nationella tillsynsmyndigheten godkänna de årliga investeringsplaner som 
utarbetats av systemansvariga för överföringssystem och undvika att denna intressekonflikt 
avgörs av aktieägarna på bekostnad av nätens säkerhet.
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Ändringsförslag 391
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Övervaka investeringarna i teknik för 
smarta nät som en tydlig tioårig 
utvecklingsplan.

Or. en

Ändringsförslag 392
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Godkänna de årliga 
investeringsplaner som utarbetas av de 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. fr

Motivering

Oavsett vilken modell som valts för att garantera att systemansvariga för överföringssystem 
är opartiska, kommer aktieägarna i dessa företag alltid att stå inför en intressekonflikt mellan 
investeringsplanens belopp, avkastningen och utdelningsbeloppet. Därför måste den 
nationella tillsynsmyndigheten godkänna de årliga investeringsplaner som utarbetats av 
systemansvariga för överföringssystem och undvika att denna intressekonflikt avgörs av 
aktieägarna på bekostnad av nätens säkerhet.
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Ändringsförslag 393
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Godkänna de årliga 
investeringsplaner som utarbetas av de 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. fr

Motivering

Oavsett vilken modell som valts för att garantera att systemansvariga för överföringssystem 
är opartiska, kommer aktieägarna i dessa företag alltid att stå inför en intressekonflikt mellan 
investeringsplanens belopp, avkastningen och utdelningsbeloppet. Därför måste den 
nationella tillsynsmyndigheten godkänna de årliga investeringsplaner som utarbetats av 
systemansvariga för överföringssystem och undvika att denna intressekonflikt avgörs av 
aktieägarna på bekostnad av säkerheten.

Ändringsförslag 394
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

utgår

Or. fr

Motivering

Att systematiskt och alltid ge tillsynsmyndigheterna befogenheter på säkerhetsområdet är inte 
motiverat. Denna bestämmelse bör därför strykas och istället bör subsidiaritetsprincipen 
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tillämpas. Säkerheten hos överföringssystemen för el är avgörande för att ett land ska kunna 
fungera. I ett antal medlemsstater utövas denna befogenhet inte av någon oberoende 
myndighet, utan av regeringen. 

Ändringsförslag 395
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

utgår

Or. fr

Motivering

Säkerheten hos överföringssystemen för el är avgörande för att ett land ska kunna fungera. 
Därför är detta i ett antal medlemsstater en befogenhet som inte tillfaller en oberoende 
myndighet, utan regeringen som har ett politiskt ansvar. Dessa regler har mycket lite att göra 
med de konkurrensproblem eller problem rörande nättillträde som låg till grund för 
inrättandet av de nationella tillsynsmyndigheterna och som utgör deras specialområde.

Ändringsförslag 396
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka att reglerna för nätens 
säkerhet och tillförlitlighet följs och 
övervaka standarder och krav på 
nättjänsternas kvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
leveransernas kvalitet samt granska 
prestandan i fråga om tjänsternas och 
leveransernas kvalitet och reglerna för
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden 
fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds 
konsumenterna, som då kommer att dra verklig nytta av konsekventare bestämmelser med 
ökad insyn.

Ändringsförslag 398
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
leveransernas kvalitet samt granska 
prestandan i fråga om tjänsternas och 
leveransernas kvalitet och reglerna för
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nätens säkerhet och tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Somliga nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden 
fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds 
konsumenterna, som då kommer att dra verklig nytta av konsekventare bestämmelser med 
ökad insyn.

Ändringsförslag 399
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

g) Övervaka att reglerna för nätens 
säkerhet och tillförlitlighet följs och 
övervaka standarder och krav på 
nättjänsternas kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 400
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att elföretagen fullgör sina
skyldigheter vad gäller insyn.

h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att de systemansvariga fullgör 
sina systemrelevanta skyldigheter vad 
gäller insyn.
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Or. de

Motivering

En olyckligt vald lydelse.

Ändringsförslag 401
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att elföretagen fullgör sina 
skyldigheter vad gäller insyn.

h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att de systemansvariga fullgör 
sina systemrelevanta skyldigheter vad 
gäller insyn.

Or. de

Ändringsförslag 402
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Uppmuntra utvecklandet av 
europeiska leveransavtal som kan 
avbrytas, genom att för varje relevant 
konsumentgrupp fastställa ett 
referensvärde för ekonomisk ersättning 
för oanvänd elenergi enligt ett tydligt 
indexeringssystem som beräknas utifrån 
marknadens energipriser, priset på 
koldioxid, det sparande i investeringar 
som krävs för elproduktionskapaciteten 
och rekommendationer från en grupp 
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specialiserade rådgivare bestående av 
företrädare från elföretag och 
slutkonsumenter.

Or. en

Motivering

Genom det europeiska leveransavtalet som kan avbrytas, som nämns i direktiv 2003/54/EG, 
prioriteras en minskning av energikonsumtionen i enlighet med målen om att förbättra 
energieffektiviteten.

Genom det europeiska leveransavtalet som kan avbrytas får elkonsumenterna möjlighet att 
efter en begäran från en balansövervakare och/eller från tillsynsmyndigheten tillfälligt 
avbryta sin konsumtion, och kan därmed avbryta verksamheten fram till dess att det återigen 
råder balans mellan tillgången till och efterfrågan på el i det aktuella området där balans 
eftersträvas och/eller på nätet.

Ändringsförslag 403
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Övervaka graden av 
marknadsöppnande och konkurrens på 
grossist- och slutkundsnivå, samt även 
elhandel, priser för hushållen, andel 
kunder som byter leverantör, andel 
kunder som får sina leveranser avstängda 
och hushållens klagomål i ett 
överenskommet format, samt tillsammans 
med konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, och tillhandahålla 
relevant information, och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna 
uppmärksamma på relevanta fall.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 404
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Övervaka graden av 
marknadsöppnande och konkurrens på 
grossist- och slutkundsnivå, samt även 
elhandel, priser för hushållen, andel 
kunder som byter leverantör, andel 
kunder som får sina leveranser avstängda 
och hushållens klagomål i ett 
överenskommet format, samt tillsammans 
med konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, och tillhandahålla 
relevant information, och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna 
uppmärksamma på relevanta fall.

utgår

Or. de

Motivering

En olyckligt vald lydelse.

Ändringsförslag 405
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Övervaka graden av marknadsöppnande 
och konkurrens på grossist- och 
slutkundsnivå, samt även elhandel, priser 

i) Övervaka graden av marknadsöppnande 
och konkurrens på grossist- och 
slutkundsnivå, samt även elhandel, priser 
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för hushållen, andel kunder som byter 
leverantör, andel kunder som får sina 
leveranser avstängda och hushållens 
klagomål i ett överenskommet format, 
samt tillsammans med 
konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, och tillhandahålla 
relevant information, och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

för hushållen, andel kunder som byter 
leverantör, andel kunder som får sina 
leveranser avstängda och hushållens 
klagomål, samt övervaka eventuell 
snedvridning eller inskränkning av 
konkurrensen, och tillhandahålla relevant 
information, och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

Or. en

Ändringsförslag 406
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Kontrollera den tid som överförings- och 
distributionsföretagen behöver för att 
genomföra sammanlänkningar och 
reparationer.

j) Kontrollera den tid som överförings- och 
distributionsföretagen behöver för att 
genomföra sammanlänkningar och 
reparationer samt besluta om sanktioner i 
enlighet med byråns riktlinjer om dessa 
åtgärder förlängs utan rimlig anledning.

Or. en

Motivering

Det måste finnas effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner som kan vidtas mot 
elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.
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Ändringsförslag 407
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttas till artikel 22b.

Ändringsförslag 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

utgår

Or. fr
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Motivering

Kommissionen vill här ge tillsynsmyndigheterna befogenheter inom den allmännyttiga 
tjänstesektorn, vilka går långt utanför tillsynsmyndighetens legitima verksamhetsram.

Ändringsförslag 409
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 22c.1 k flyttades till artikel 22b som ett allmänt mål.

Ändringsförslag 410
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
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tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva och verkställs.

Or. en

Ändringsförslag 411
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, övervaka
en hög standard på de samhällsomfattande 
och allmännyttiga tjänsterna på elområdet 
och skydd för utsatta kunder. 

Or. en

Motivering

Vissa uppgifter måste i första hand fullgöras av regeringarna eftersom de arbetar mer med 
sociala åtgärder än regleringar av slutkundsmarknaden. Tillsynsmyndigheterna anser inte att 
de har behörighet att fastställa en socialpolitik. Tillsynsmyndigheterna bör emellertid ges 
befogenhet att se till att bestämmelserna i bilaga A verkligen verkställs. Det bör åtminstone 
stå klart att tillsynsmyndigheterna har ansvar för att genomföra bestämmelserna om 
konsumentskydd i bilaga A.
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Ändringsförslag 412
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, övervaka
en hög standard på de samhällsomfattande 
och allmännyttiga tjänsterna på elområdet 
och skydd för utsatta kunder.

Or. en

Motivering

Socialpolitiska åtgärder såsom upprättande av höga standarder för samhällsomfattande och 
allmännyttiga tjänster är i första hand regeringarnas uppgift, i den mån de inte rör reglering 
av slutmarknaden. De nationella tillsynsmyndigheterna bör dock övervaka sådana 
standarder, så att de ger elkonsumenterna ett tillbörligt skydd.

Ändringsförslag 413
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, övervaka
en hög standard på de samhällsomfattande 
och allmännyttiga tjänsterna på elområdet 
och skydd för utsatta kunder.
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effektiva.

Or. de

Motivering

Det finns uppgifter som i första hand måste skötas av de olika ländernas nationella 
regeringar, eftersom de snarare är sociala åtgärder än åtgärder för reglering av marknaden 
för slutkunder. Tillsynsmyndigheterna anser sig inte kunna vidta socialpolitiska åtgärder.

Ändringsförslag 414
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

k) Utan att det påverkar andra nationella 
myndigheters behörighet, säkerställa en 
hög standard på de samhällsomfattande och 
allmännyttiga tjänsterna på elområdet,
skydd för utsatta kunder, samt se till att de 
åtgärder för konsumentskydd som avses i 
bilaga A är effektiva.

Or. de

Ändringsförslag 415
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 

k) Utan att det påverkar andra nationella 
myndigheters behörighet, säkerställa en 
hög standard på de samhällsomfattande och 
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samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

allmännyttiga tjänsterna på elområdet, 
skydd för utsatta kunder, samt se till att de 
åtgärder för konsumentskydd som avses i 
bilaga A är effektiva.

Or. de

Motivering

En olyckligt vald lydelse.

Ändringsförslag 416
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

Or. de

Motivering

Det finns uppgifter som i första hand måste skötas av de olika ländernas nationella 
regeringar, eftersom de snarare är sociala åtgärder än åtgärder för reglering av marknaden 
för slutkunder. Tillsynsmyndigheterna anser sig inte kunna vidta socialpolitiska åtgärder.

Ändringsförslag 417
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Säkerställa nättillträde för förnybar 
energi.

Or. nl

Motivering

I praktiken är det ibland mycket svårt för dem som producerar hållbar energi att medverka.

Ändringsförslag 418
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

Or. en

Motivering

Vissa uppgifter måste i första hand fullgöras av regeringarna eftersom de arbetar mer med 
sociala åtgärder än regleringar av slutkundsmarknaden. Tillsynsmyndigheterna anser inte att 
de har behörighet att fastställa en socialpolitik. Tillsynsmyndigheterna bör emellertid ges 
befogenhet att se till att bestämmelserna i bilaga A verkligen verkställs. Det bör åtminstone 
stå klart att tillsynsmyndigheterna har ansvar för att genomföra bestämmelserna om 
konsumentskydd i bilaga A.



PE404.525v01-00 78/104 AM\714880SV.doc

SV

Ändringsförslag 419
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva och verkställs.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att de åtgärder för konsumentskydd som 
avses i bilaga A verkställs.

Ändringsförslag 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer om leveranstariffernas 
överensstämmelse med artikel 3.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna befogenhet går långt utanför tillsynsmyndighetens legitima verksamhetsram.
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Ändringsförslag 421
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer om leveranstariffernas 
överensstämmelse med artikel 3.

l) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer om leveranstariffernas 
överensstämmelse med artikel 3. Dessa 
rekommendationer ska ta tillbörlig 
hänsyn till hur reglerade priser 
(grossistpriser och slutkundspriser) 
inverkar på marknaden.

Or. en

Motivering

Reglerade priser som läggs på en nivå långt under marknadspriserna kan hindra 
konkurrensen och inverka negativt på leveranstryggheten, och därför bör 
tillsynsmyndighetens rekommendationer ägna dessa priser särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 422
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av 
ett harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, tillhandahållandet 
av ett nationellt harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter för frivillig 
användning och tillgången till uppgifter 
enligt punkt h i bilaga A.

Or. en
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Ändringsförslag 423
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av 
ett harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, tillhandahållandet 
av ett nationellt harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter för frivillig 
användning och tillgången till uppgifter 
enligt punkt h i bilaga A.

Or. en

Ändringsförslag 424
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett 
harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Fastställa standardiserade förfaranden 
för förhållandet mellan slutkonsumenten 
och leverantören eller distributören, eller 
nätoperatören, åtminstone avseende
tillgången till förbrukningsuppgifter, 
tillämpningen av ett harmoniserat format 
för förbrukningsuppgifter och tillgången 
till uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

Or. en

Motivering

Tillgång till korrekta förbrukningsuppgifter är en förutsättning för att konsumenterna ska 
kunna agera energieffektivt eller jämföra leverantörerna på rättvisande grunder. Eftersom 
tillsynsmyndigheterna redan samråder med berörda intressenter och ansvarar för 
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övervakningen av slutkundsmarknaderna för energi bör det också vara tillsynsmyndigheterna 
som hanterar förbindelserna mellan systemansvariga för distributionssystem, leverantörer 
och konsumenter (bland annat regler, ansvar, avtal, överenskommelser om 
informationsutbyte, kvalitetsgaranti).

Ändringsförslag 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Övervaka investeringarna i 
produktionskapacitet med avseende på 
försörjningstryggheten.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna befogenhet går långt utanför tillsynsmyndighetens legitima verksamhetsram.

Ändringsförslag 426
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Övervaka investeringarna i 
produktionskapacitet med avseende på 
försörjningstryggheten.

o) Övervaka investeringarna i 
produktionskapacitet med avseende på 
försörjningstryggheten och prioritera 
investeringar som rör små och 
olönsamma marknader, bland annat i 
isolerade regioner.

Or. en
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Motivering

För att undvika att konsumenter som bor i isolerade områden (bergsområden och öområden) 
diskrimineras.

Ändringsförslag 427
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Ha vetorätt rörande beslut om 
utnämning och uppsägning av personer i 
den högsta ledningen inom företag som är 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. fr

Motivering

Genom att ge tillsynsmyndigheterna vetorätt i fråga om utnämning och uppsägning av 
personer i den högsta ledningen inom företag som är systemansvariga för överföringssystem 
skulle direktivet bidra till att de yrkesmässiga intressena hos personerna i den högsta 
ledningen inom de företag som är systemansvariga för överföringssystem beaktas, så att 
dessa personer kan agera självständigt då de tar ansvar för företag som är systemansvariga 
för överföringssystem.

Ändringsförslag 428
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Fastställa eller godkänna standarder 
för tjänsternas kvalitet, övervaka 
genomförandet av dem och införa 
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sanktioner då de inte uppfylls.

Or. en

Motivering

Tjänsternas kvalitet är en av de huvudsakliga aspekter (den andra är priserna) som måste 
regleras (i annat fall kan kvaliteten komma att försämras). Tillsynsmyndigheten bör ha 
befogenhet att fastställa och godkänna kvalitetsstandarder, övervaka genomförandet av dessa 
standarder och införa sanktioner då de inte uppfylls.

Ändringsförslag 429
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Övervaka genomförandet av 
skyddsåtgärder enligt artikel 24.

Or. en

Motivering

Tidigare punkt 3 f med ändring.

Ändringsförslag 430
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Ha vetorätt rörande beslut om 
utnämning och uppsägning av 
styrelseordföranden eller den 
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verkställande direktören inom företag 
som är systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. fr

Motivering

Genom att ge de nationella tillsynsmyndigheterna vetorätt i fråga om utnämning och 
uppsägning av styrelseordföranden eller den verkställande direktören inom företag som är 
systemansvariga för överföringssystem bidrar direktivet till att de yrkesmässiga intressena 
hos personerna i den högsta ledningen inom de företag som är systemansvariga för 
överföringssystem beaktas, så att dessa personer kan agera självständigt då de tar ansvar för 
företag som är systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag 431
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Ha vetorätt rörande beslut om 
utnämning och uppsägning av 
styrelseordföranden eller den 
verkställande direktören inom företag 
som är systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. fr

Motivering

Genom att ge de nationella tillsynsmyndigheterna vetorätt i fråga om utnämning och 
uppsägning av styrelseordföranden eller den verkställande direktören inom företag som är 
systemansvariga för överföringssystem bidrar direktivet till att de yrkesmässiga intressena 
hos personerna i den högsta ledningen inom de företag som är systemansvariga för 
överföringssystem beaktas, så att dessa personer kan agera självständigt då de tar ansvar för 
företag som är systemansvariga för överföringssystem.
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Ändringsförslag 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Se till att personal hos 
systemansvariga för överföringssystem 
och systemansvariga för 
distributionssystem får tillbörlig belöning 
då de lyckas minska energianvändningen, 
och se till att det inte förekommer några 
olämpliga incitament som belönar ökad 
energiförsäljning. 

Or. en

Motivering

Systemansvariga för överförings- och distributionssystem bör bidra till medlemsstaternas 
effektivitetsmål. Olämpliga incitament för högre energiförbrukning bör ersättas med 
belöningar som överensstämmer med EU:s mål rörande bland annat energieffektivitet och 
minskade utsläpp.

Ändringsförslag 433
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Harmonisera utbytet av uppgifter om 
de viktigaste marknadsprocesserna på 
regional nivå.

Or. de



PE404.525v01-00 86/104 AM\714880SV.doc

SV

Motivering

EU strävar efter att inrätta gränsöverskridande marknadsregioner. Därför måste allt utbyte 
av uppgifter ovillkorligen harmoniseras. Den grundläggande förutsättningen för en 
liberaliserad marknad är ett fungerande utbyte av uppgifter om hanteringen av färdplaner, 
clearing, avräkning, leverantörsbyten och så vidare. Om inte arbetet med att utbyta uppgifter
förenhetligats hindras införandet av gränsöverskridande marknadsregioner. 

Ändringsförslag 434
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) Övervaka genomförandet av 
skyddsåtgärder enligt artikel 24.

Or. en

Motivering

Artikel 22c.1 oa (nytt) utgörs av tidigare punkt 3f med ändring.

Ändringsförslag 435
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) Se till att den underhållsstrategi som 
tillämpas av de systemansvariga för 
överföringssystem ses över.

Or. fr
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Motivering

Den underhållsstrategi som tillämpas av de systemansvariga för överföringssystem är av 
avgörande vikt för nätens försörjningstrygghet, vilket framgått då man analyserat orsakerna 
till de strömavbrott som nyligen inträffat. För att garantera att underhållsstrategin är 
opartisk gentemot samtliga nätanvändare och för att främja försörjningstryggheten bör de 
nationella tillsynsmyndigheterna se över strategin.

Ändringsförslag 436
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ob) Se till att den underhållsstrategi som 
tillämpas av de systemansvariga ses över.

Or. fr

Motivering

Den underhållsstrategi som tillämpas av de systemansvariga för överföringssystem är av 
avgörande vikt för nätens försörjningstrygghet. Men strategin kan också användas i 
diskriminerande syfte i samband med att underhållsplanerna fastställs. För att garantera att 
underhållsstrategin är opartisk gentemot samtliga nätanvändare och för att främja 
försörjningstryggheten bör de nationella tillsynsmyndigheterna även se över strategin.

Ändringsförslag 437
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oc) Delge kommissionen alla uppgifter 
som krävs för att den, regelbundet och 
med en metod som den offentliggör, ska 
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kunna jämföra de europeiska 
systemansvariga för överföringssystem, i 
fråga om kvaliteten på de tillhandahållna 
tjänsterna.

Or. fr

Motivering

För att bidra till att ta fram de åtgärder som i första hand bör vidtas för att förbättra 
effektiviteten hos de systemansvariga för överföringssystem bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna delge kommissionen alla uppgifter den behöver för att regelbundet 
kunna jämföra de europeiska systemansvariga för överföringssystem, i fråga om kvaliteten på 
de tillhandahållna tjänsterna.

Ändringsförslag 438
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oc) Offentliggöra en utvärderingsrapport 
om den övervakningsansvariges rapport.

Or. fr

Motivering

Effektiv åtskillnad kräver att den övervakningsansvarige delger den nationella 
tillsynsmyndigheten sin rapport om huruvida de åtgärder som vidtas av den systemansvariga 
för överföringssystem är lämpliga och vidtas på rätt sätt för att garantera att samtliga 
nätanvändare behandlas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. Öppenheten och 
utvärderingen av dessa åtgärder bör förbättras genom att tillsynsmyndigheterna åläggs att 
offentliggöra en rapport om åtgärdernas lämplighet och tillämpning. 
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Ändringsförslag 439
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led od (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

od) Delge kommissionen alla uppgifter 
som krävs för att den, regelbundet och 
med en metod som den offentliggör, ska 
kunna jämföra de europeiska 
systemansvariga för överföringssystem, i 
fråga om kvaliteten på de tillhandahållna 
tjänsterna.

Or. fr

Motivering

För att ta fram de åtgärder som i första hand bör vidtas för att förbättra effektiviteten hos de 
systemansvariga för överföringssystem bör de nationella tillsynsmyndigheterna delge 
kommissionen alla uppgifter den behöver för att regelbundet kunna jämföra de europeiska 
systemansvariga för överföringssystem, i fråga om kvaliteten på de tillhandahållna 
tjänsterna. Denna behörighet skulle kunna tillfalla Europeiska observationsorganet för 
energi.

Ändringsförslag 440
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De övervakningsskyldigheter som 
anges i punkt 1 kan fullgöras av en annan 
myndighet än tillsynsmyndigheten om 
detta tillåts av den berörda 
medlemsstaten. I sådana fall ska 
tillsynsmyndigheten så snart som möjligt 
få tillgång till den information som 
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framkommer vid övervakningen.
Tillsynsmyndigheterna ska vid behov 
samråda med systemansvariga för 
överföringssystem och föra ett nära 
samarbete med andra relevanta nationella 
myndigheter i samband med att de fullgör 
sina skyldigheter enligt punkt 1, dock med 
bibehållet oberoende, utan att det 
påverkar tillsynsmyndigheternas egna 
särskilda befogenheter och i 
överensstämmelse med principerna om 
bättre lagstiftning.

Or. en

Motivering

Texten har flyttats från inledningen till punkt 1a.

Ändringsförslag 441
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De övervakningsskyldigheter som 
anges i punkt 1 kan fullgöras av en annan 
myndighet än tillsynsmyndigheten om 
detta tillåts av den berörda 
medlemsstaten. I sådana fall ska 
tillsynsmyndigheten så snart som möjligt 
få tillgång till den information som 
framkommer vid övervakningen.
Tillsynsmyndigheterna ska vid behov 
samråda med systemansvariga för 
överföringssystem och föra ett nära 
samarbete med andra relevanta nationella 
myndigheter i samband med att de fullgör 
sina skyldigheter enligt punkt 1, dock med 
bibehållet oberoende, utan att det 
påverkar tillsynsmyndigheternas egna 
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särskilda befogenheter och i 
överensstämmelse med principerna om 
bättre lagstiftning.

Or. en

Motivering

Texten i punkt 1a har flyttats från inledningen. 

Ändringsförslag 442
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) se till att tariffer för tillträde till nät som 
tas ut av oberoende systemansvariga 
inkluderar en ersättning till nätägaren eller 
nätägarna som ger en adekvat ersättning 
för nättillgångarna samt för eventuella 
nyinvesteringar,

d) se till att tariffer för tillträde till nät som 
tas ut av oberoende systemansvariga 
inkluderar en ersättning till nätägaren eller 
nätägarna som ger en adekvat ersättning 
för nättillgångarna samt för eventuella 
nyinvesteringar, under förutsättning att de 
är ekonomiska och effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 443
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) se till att tariffer för tillträde till nät som 
tas ut av oberoende systemansvariga 
inkluderar en ersättning till nätägaren eller 
nätägarna som ger en adekvat ersättning 

d) se till att tariffer för tillträde till nät som 
tas ut av oberoende systemansvariga 
inkluderar en ersättning till nätägaren eller 
nätägarna som ger en adekvat ersättning 
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för nättillgångarna samt för eventuella 
nyinvesteringar,

för nättillgångarna samt för eventuella 
nyinvesteringar, under förutsättning att de 
är ekonomiska och effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 444
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. I samband med övervakningen av de 
nationella elmarknaderna i enlighet med 
punkt 1 i, inbegripet övervakning av 
grossistpriser och slutkundspriser, ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna tillämpa 
harmoniserade metoder som byrån 
kommit överens om och godkänt.” 

Or. en

(En ny punkt 2a läggs till artikel 22c i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Marknadsövervakning är ett effektivt sätt att upptäcka missbruk av marknadsställning. Det är 
viktigt att de nationella tillsynsmyndigheterna övervakar de nationella marknaderna i 
överensstämmelse med harmoniserade kriterier och metoder. Det är dock väldigt ofta så att 
de nationella tillsynsmyndigheterna inte har de resurser som krävs för att övervaka 
marknaderna ständigt och i realtid, utan istället genomför övervakningen genom månatliga 
eller till och med årliga analyser. Byrån bör ha tillgång till de resurser som krävs för att 
utöva denna huvudsakliga uppgift. 
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Ändringsförslag 445
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheterna får befogenheter att 
kunna utföra de uppgifter som anges i 
punkterna 1 och 2 på ett effektivt och 
snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheten minst få befogenheter 
att

3. Medlemsstaterna ska garantera att 
tillsynsmyndigheterna får befogenheter att 
kunna utföra de uppgifter som anges i 
punkterna 1 och 2 på ett effektivt och 
snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheten minst få befogenheter 
att

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen samt försvaga deras ställning på marknaden, även 
i sådana fall att företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Dessa möjligheter att ingripa, 
till exempel skyldigheten att erbjuda virtuella kraftverk, påverkar hela värdekedjan. Man 
förstår inte varför inte lika många förutsättningar bör gälla för tillsynsmyndigheternas 
ingripanden, som för ingripanden från kartellmyndigheterna, som ursprungligen hade 
behörighet.

Ändringsförslag 446
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta bindande beslut om elföretag, a) fatta bindande beslut om 
systemansvariga,

Or. de



PE404.525v01-00 94/104 AM\714880SV.doc

SV

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen samt försvaga deras ställning på marknaden, även 
i sådana fall att företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Dessa möjligheter att ingripa, 
till exempel skyldigheten att erbjuda virtuella kraftverk, påverkar hela värdekedjan. Man 
förstår inte varför inte lika många förutsättningar bör gälla för tillsynsmyndigheternas 
ingripanden, som för ingripanden från kartellmyndigheterna, som ursprungligen hade 
behörighet.

Ändringsförslag 447
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta bindande beslut om elföretag, a) fatta bindande beslut om 
systemansvariga,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen samt försvaga deras ställning på marknaden, även 
i sådana fall att företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Dessa möjligheter att ingripa, 
till exempel skyldigheten att erbjuda virtuella kraftverk, påverkar hela värdekedjan. Man 
förstår inte varför inte lika många förutsättningar bör gälla för tillsynsmyndigheternas 
ingripanden, som för ingripanden från kartellmyndigheterna, som ursprungligen hade 
behörighet.
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Ändringsförslag 448
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fatta bindande beslut om elföretag, a) fatta bindande beslut om 
systemansvariga,

Or. de

Motivering

Några åtgärder bör inte vidtas, annat än de gånger det verkligen brutits mot tillsynsreglerna. 
Införandet av virtuella kraftverk bör tillbakavisas.

Ändringsförslag 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv 
konkurrens och för att marknaden ska 
fungera på ett riktigt sätt, inbegripet 
virtuella kraftverk,

utgår

Or. fr
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Motivering

Denna befogenhet beträffande konkurrensövervakning går långt utanför tillsynsmyndighetens 
legitima verksamhetsram.

Ändringsförslag 450
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv 
konkurrens och för att marknaden ska 
fungera på ett riktigt sätt, inbegripet 
virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen samt försvaga deras ställning på marknaden, även 
i sådana fall att företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Dessa möjligheter att ingripa, 
till exempel skyldigheten att erbjuda virtuella kraftverk, påverkar hela värdekedjan. Man 
förstår inte varför inte lika många förutsättningar bör gälla för tillsynsmyndigheternas 
ingripanden, som för ingripanden från kartellmyndigheterna, som ursprungligen hade 
behörighet.
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Ändringsförslag 451
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv 
konkurrens och för att marknaden ska 
fungera på ett riktigt sätt, inbegripet 
virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen samt försvaga deras ställning på marknaden, även 
i sådana fall att företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Dessa möjligheter att ingripa, 
till exempel skyldigheten att erbjuda virtuella kraftverk, påverkar hela värdekedjan. Man 
förstår inte varför inte lika många förutsättningar bör gälla för tillsynsmyndigheternas 
ingripanden, som för ingripanden från kartellmyndigheterna, som ursprungligen hade 
behörighet.

Ändringsförslag 452
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 

i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
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fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
för att främja en effektiv konkurrens och 
för att marknaden ska fungera på ett riktigt 
sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
för att främja en effektiv konkurrens och 
för att marknaden ska fungera på ett riktigt 
sätt,

Or. en

Motivering

Det skulle kunna nämnas i ett skäl att virtuella kraftverk är en möjlig åtgärd för att främja 
effektiv konkurrens och se till att marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag 453
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv 
konkurrens och för att marknaden ska 
fungera på ett riktigt sätt, inbegripet 
virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges i kommissionens förslag befogenhet att efter egen 
bedömning vidta strukturella åtgärder mot energiföretagen. Man förstår inte varför sådana 
åtgärder ska kunna vidtas, även om det inte brutits mot några konkurrensbestämmelser.
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Ändringsförslag 454
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv konkurrens 
och för att marknaden ska fungera på ett 
riktigt sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och besluta om lämpliga 
proportionella åtgärder som krävs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
marknaden ska fungera på ett riktigt sätt,

Or. en

Motivering

Genom den ändrade formuleringen upprätthålls en kraftfull och balanserad tillsyn av 
marknaden i enlighet med vad som ursprungligen föreslogs (inbegripet förhandsåtgärder) 
utan någon risk för sammanblandning av tillsynsmyndigheternas respektive 
konkurrensmyndigheternas uppgifter.

Ändringsförslag 455
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv konkurrens 

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om överträdelser av 
tillsynsreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
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och för att marknaden ska fungera på ett 
riktigt sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

för att främja en effektiv drift av systemen,

Or. de

Motivering

Några åtgärder bör inte vidtas, annat än de gånger det verkligen brutits mot tillsynsreglerna. 
Införandet av virtuella kraftverk bör tillbakavisas.

Ändringsförslag 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta 
om lämpliga proportionella åtgärder som 
krävs för att främja en effektiv 
konkurrens och för att marknaden ska 
fungera på ett riktigt sätt, inbegripet 
virtuella kraftverk,

b) stödja den nationella 
konkurrensmyndighetens undersökningar 
av hur elmarknaderna fungerar,

Or. en

Motivering

Denna punkt ger tillsynsmyndigheterna befogenheter som bör tillfalla lagstiftaren (det vill 
säga förhandsåtgärder för att begränsa en marknadsställning). Detta stör en fri 
marknadsordning vilket innebär en särskilt stor risk på marknader som redan är mättade. Om 
bestämmelsen är avsedd att handla om en efterhandsåtgärd (det vill säga för att åtgärda 
beteenden som visat sig vara konkurrenshämmande) bör den inte omfattas av 
tillsynsmyndighetens befogenheter eftersom en sådan bestämmelse skulle omfattas av 
antitrustmyndigheternas befogenheter.
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Ändringsförslag 457
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
för att främja en effektiv konkurrens och 
för att marknaden ska fungera på ett riktigt 
sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
för att främja en effektiv konkurrens och 
för att marknaden ska fungera på ett riktigt 
sätt,

Or. en

Ändringsförslag 458
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) begära information från elföretagen som 
är relevant för att den ska kunna utföra sina 
uppgifter,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)



PE404.525v01-00 102/104 AM\714880SV.doc

SV

Ändringsförslag 459
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter enligt detta 
direktiv eller enligt beslut som fattats av 
tillsynsmyndigheten eller byrån,

d) införa effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter enligt detta 
direktiv eller enligt relevanta och juridiskt 
bindande beslut som fattats av 
tillsynsmyndigheten eller byrån, 

Or. en

Ändringsförslag 460
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter enligt detta 
direktiv eller enligt beslut som fattats av 
tillsynsmyndigheten eller byrån,

d) införa effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter enligt detta 
direktiv eller enligt relevanta och juridiskt 
bindande beslut som fattats av 
tillsynsmyndigheten eller byrån, 

Or. en
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Ändringsförslag 461
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) godkänna skyddsåtgärder enligt 
artikel 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 462
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) godkänna skyddsåtgärder enligt 
artikel 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 463
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) införa tillfälliga pristak för aktörer 
med dominerande marknadsställning.

Or. en
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Motivering

Allmänna åtgärder för att främja konkurrens i enlighet med led b i samma artikel kan vara 
otillräckliga och tillsynsmyndigheterna bör ha rätt att vidta en tillfällig men effektiv åtgärd, 
nämligen ett pristak.
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