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Ændringsforslag 464
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 - litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer og deres metoder eller 
alternativt metoderne for fastsættelse og 
godkendelse af transmissions- og 
distributionstariffer og kontrollen heraf. 
Tarifferne skal afspejle de faktiske 
medgåede omkostninger, i det omfang 
sådanne omkostninger svarer til 
omkostningerne for en effektiv og
strukturelt sammenlignelig operatør, og 
skal være gennemsigtige. De skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

b) tilvejebringelse af balanceringsydelser. b) tilvejebringelse af balanceringsydelser, 
som så vidt muligt afspejler 
omkostningerne og er indtægtsneutrale, 
samtidig med, at der gives de rigtige 
incitamenter til netværksbrugere, så de 
kan balancere deres input og resultater.
Disse skal være rimelige og ikke-
diskriminerende og baseret på objektive 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget genindsættes en betingelse fra direktiv 2003/54/EF, i henhold til 
hvilken de regulerende myndigheder kan godkende de overskydende tariffer eller i det 
mindste de tarifmetoder, som ligger til grund for deres beregning. Ordlyden i litra a) 
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omhandler en aktuel forskel, idet der ikke stilles krav om omkostningsbasering i 
distributionstariffer.  Ordlyden i litra b) er baseret på ERGEG's retningslinjer for god praksis 
i forbindelse med gasbalancering og bekræfter princippet om, at 
transmissionssystemoperatørernes balanceringsaktiviteter generelt bør være 
indtægtsneutrale.  

Ændringsforslag 466
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 - indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at fastsætte betingelserne og 
vilkårene for følgende foranstaltninger 
eller godkende dem, før de iværksættes:

4. De regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at fastsætte betingelserne og 
vilkårene for i det mindste de metoder, der 
anvendes til at beregne eller fastsætte 
følgende foranstaltninger eller godkende 
dem, før de iværksættes:

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer eller deres metoder. 
Tarifferne eller metoderne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

Or. en

Ændringsforslag 467
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer og deres metoder eller 
alternativt metoderne for fastsættelse og 
godkendelse af transmissions- og 
distributionstariffer og kontrollen heraf. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene kan 
gennemføres på en sådan måde, at 
investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstarifferne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor eller alternativt metoderne for fastsættelse og godkendelse af 
transmissions- og distributionstariffer, herunder overvågning af anvendelsen af metoder for 
at fastsætte tarifferne.

Ændringsforslag 468
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder metoder til beregning af 
transmissions- og distributionstariffer. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene kan 
gennemføres på en sådan måde, at 
investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed

Or. en
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Ændringsforslag 469
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal 
afspejle de faktisk påløbne omkostninger, 
for så vidt som sådanne omkostninger 
svarer til en effektiv og strukturelt 
sammenlignelig netoperatørs 
omkostninger og skal være 
gennemsigtige. De skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i litra a) omhandler en aktuel forskel i direktiverne/forordningerne, idet der ikke 
stilles krav om omkostningsbasering i distributionstariffer. Med den foreslåede ordlyd 
udvides de aktuelle bestemmelser i forordningen om gastransmission til eldistribution.

Ændringsforslag 470
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer og de metoder, der 
anvendes til at beregne sådanne tariffer. 
Tarifferne og metoderne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Ligesom under den aktuelle reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at udøve 
myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne. Endvidere er den 
regulerende myndigheds kompetence med hensyn til at fastsætte tarifferne i strid med artikel 
20, i henhold til hvilken adgang skal gives på baggrund af godkendte tariffer.

Ændringsforslag 471
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer og deres metoder eller 
alternativt metoderne for fastsættelse og 
godkendelse af transmissions- og 
distributionstariffer og kontrollen heraf.
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene kan 
gennemføres på en sådan måde, at 
investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed. Nye investeringer kan 
omfattes af særlige reguleringstiltag.
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Or. en

Begrundelse

Det skal påses, at systemet er gennemsigtigt med henblik på at sikre alle markedsdeltagere 
adgang, og de nationale regulerende myndigheder skal sikre muligheden for effektiv 
planlægning. Endvidere kræver investeringer tydeligvis lovgivningsmæssig stabilitet med 
hensyn til tariffer og kan dermed berettige en undtagelse fra den lovmæssige gennemgang af 
tariffer. Reguleringsmyndighederne bør kunne give incitamenter til nye investeringer uden 
fritagelse for tredjepartsadgang.

Ændringsforslag 472
Britta Thomsen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed; disse tariffer må 
ikke diskriminere nye deltagere, som bør 
drage fordel af de samme betingelser, som 
deres konkurrenter tidligere drog fordel 
af;

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater skal nye aktører på markedet, navnlig anlæg for vedvarende energi, 
betale de fulde omkostninger for tilslutning til nettet, mens transmissionssystemoperatørerne 
betaler de fuldstændige omkostninger i forbindelse med infrastruktur, når eksisterende anlæg 
bliver større og har brug for mere transmission. Denne frie infrastruktur forekommer også, 
når eksisterende operatører skifter som følge af ændrede ejerforhold. Dette skaber 
diskrimination af nye aktører, navnlig til fordel for eksisterende centrale anlæg.
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Ændringsforslag 473
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringelse af balanceringsydelser. b) tilvejebringelse af balanceringsydelser, 
som så vidt muligt afspejler 
omkostningerne og er indtægtsneutrale, 
samtidig med, at der gives de rigtige 
incitamenter til netværksbrugere, så de 
kan balancere deres input og resultater. 
Disse skal være rimelige og ikke-
diskriminerende og baseret på objektive 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i litra b) er baseret på ERGEG's retningslinjer for god praksis i forbindelse med 
gasbalancering og bekræfter princippet om, at transmissionssystemoperatørernes 
balanceringsaktiviteter generelt bør være indtægtsneutrale (udelukkende betinget af 
muligheden for præstationsincitamenter).

Ændringsforslag 474
Nicole Fontaine og Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De regulerende myndigheder skal 
have ansvaret for fastsættelse eller 
godkendelse af vilkår og betingelser for 
adgang til grænseoverskridende 
infrastrukturer, herunder procedurerne 
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for fordeling af kapacitet og styring af 
overbelastning, inden de træder i kraft.
De er bemyndiget til om nødvendigt at 
anmode transmissionssystemoperatørerne 
om at ændre sådanne vilkår og 
betingelser.

Or. fr

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal være ansvarlige for at kontrollere forvaltningen af 
grænseoverskridende infrastrukturer.

Ændringsforslag 475
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne eller 
metoderne, sørger de for, at 
netoperatørerne får hensigtsmæssige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og forsyningssikkerheden og 
støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 476
Jan Březina

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne eller 
metoderne, sørger de for, at 
netoperatørerne får hensigtsmæssige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og forsyningssikkerheden og 
støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 477
Britta Thomsen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, begrænse 
kuludledningen i driften af systemet, 
fremme integrationen af markederne og 
støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Netværksoperatørerne har indflydelse på kuludledningen gennem optimal anvendelse af 
eksisterende ressourcer.
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Ændringsforslag 478
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, 
sørger de for, at netoperatørerne får 
tilstrækkelige incitamenter på både kort og 
langt sigt til at øge effektiviteten, fremme 
integrationen af markederne og støtte de 
dermed forbundne forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
godkender tarifferne eller metoderne, 
sørger de for, at netoperatørerne får 
tilstrækkelige incitamenter på både kort og 
langt sigt til at øge effektiviteten, fremme 
integrationen af markederne og støtte de 
dermed forbundne forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ligesom under den aktuelle reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at udøve 
myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne. Endvidere er den 
regulerende myndigheds kompetence med hensyn til at fastsætte tarifferne i strid med artikel 
20, i henhold til hvilken adgang skal gives på baggrund af godkendte tariffer.

Ændringsforslag 479
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten og fremme integrationen 
af markederne.
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Or. en

Begrundelse

Incitamenter til forskningsaktiviteter uden et bestemt mål for, hvordan forskningen skal 
anvendes i netaktiviteterne, bør ikke gives gennem fastsættelse af tariffer.

Ændringsforslag 480
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten og fremme integrationen 
af markederne.

Or. en

Begrundelse

Incitamenter til forskningsaktiviteter uden et bestemt mål for, hvordan forskningen skal 
anvendes i netaktiviteterne, bør ikke gives gennem fastsættelse af tariffer.
Forskningsaktiviteter kan ses som en middel og ikke et mål, og inden for regulering af 
nettariffer bør der kun anvendes incitamenter til mål som effektivitet og markedsintegration.

Ændringsforslag 481
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. De regulerende myndigheder 
overvåger styringen af overbelastning i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til de nationale 
myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode om ændringer 
af disse procedurer, inden de godkender 
dem."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder havde denne kompetence i henhold til direktiv 
54/2003/EF, og den bør genindføres.

Ændringsforslag 482
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. De regulerende myndigheder 
overvåger styringen af overbelastning i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer.

Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til de nationale 
myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode om ændringer 
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af disse procedurer, inden de godkender 
dem."

Or. en

Begrundelse

Vi skal sikre en effektiv samordning mellem de nationale regulerende myndigheder i 
forbindelse med mekanismerne for fordeling af kapacitet og mere generelt i forbindelse med 
styring af overbelastning. Den formelle godkendelse af procedurerne for styring af 
overbelastning skal derfor anføres tydeligt for at sikre en effektiv gennemførelse af forordning 
1228/2003.

Ændringsforslag 483
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. De regulerende myndigheder 
overvåger styringen af overbelastning i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til de nationale 
myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode om ændringer 
af disse procedurer, inden de godkender 
dem."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder har i øjeblikket ikke samme kompetenceniveau i 
forhold til mekanismer for kapacitetsfordeling og styring af overbelastning. Disse forskelle 
hindrer en effektiv samordning mellem de nationale regulerende myndigheder i forbindelse 
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med mekanismerne for fordeling af kapacitet og mere generelt i forbindelse med styring af 
overbelastning. Den formelle godkendelse af procedurerne for styring af overbelastning skal 
derfor anføres tydeligt for at sikre en effektiv gennemførelse af forordning 1228/2003.

Ændringsforslag 484
Jan Březina

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne om
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer eller metoder, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
en ikke-diskriminerende måde.

Or. en

Ændringsforslag 485
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer eller metoder, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
en ikke-diskriminerende måde.
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Or. en

Begrundelse

Ligesom under den aktuelle reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at udøve 
myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne. 

Ændringsforslag 486
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, kan indbringe 
en klage for den regulerende myndighed, 
som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den 
underkendes efter påklage.

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør i forbindelse 
med den pågældende operatørs 
forpligtelser i henhold til dette direktiv, 
kan indbringe en klage for den regulerende 
myndighed, som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den 
underkendes efter påklage.

Or. en

Ændringsforslag 487
Jan Březina

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, kan indbringe 
en klage for den regulerende myndighed, 
som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den 
underkendes efter påklage.

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør i forbindelse 
med den pågældende operatørs 
forpligtelser i henhold til dette direktiv, 
kan indbringe en klage for den regulerende 
myndighed, som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den 
underkendes efter påklage.

Or. en

Ændringsforslag 488
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Enhver berørt part, som har ret til at 
klage over en afgørelse om metoder i 
henhold til denne artikel eller - når den 
regulerende myndighed har høringspligt -
over forslag til metoder, kan senest to 
måneder efter, at afgørelsen eller forslaget 
til afgørelse er offentliggjort - eller 
tidligere, hvis fastsat af medlemsstaterne -
indgive klage med henblik på fornyet 
behandling. En sådan klage har ikke 
opsættende virkning.

8. Enhver berørt part, som har ret til at 
klage over en afgørelse om metoder i 
henhold til denne artikel eller - når den 
regulerende myndighed har høringspligt -
over forslag til tariffer eller metoder, kan 
senest to måneder efter, at afgørelsen eller 
forslaget til afgørelse er offentliggjort -
eller tidligere, hvis fastsat af 
medlemsstaterne - indgive klage med 
henblik på fornyet behandling. En sådan 
klage har ikke opsættende virkning.

Or. en
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Begrundelse

Ligesom under den aktuelle reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at udøve 
myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne. 

Ændringsforslag 489
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne udarbejder passende, 
effektive mekanismer med henblik på 
regulering, kontrol og gennemsigtighed for 
at hindre ethvert misbrug af dominerende 
stilling, navnlig til skade for forbrugerne, 
og enhver form for aggressiv adfærd. Disse 
mekanismer skal tilgodese traktatens 
bestemmelser, særlig artikel 82.

9. Medlemsstaterne udarbejder passende, 
effektive mekanismer med henblik på 
kontrol og gennemsigtighed for at hindre 
ethvert misbrug af dominerende stilling, 
navnlig til skade for forbrugerne, og enhver 
form for aggressiv adfærd. Disse 
mekanismer skal tilgodese traktatens 
bestemmelser, særlig artikel 82.

Or. de

Begrundelse

I mange medlemsstater er det konkurrencemyndighederne, som har beføjelse til at gribe ind 
på konkurrenceområder. Andre medlemsstater har derimod tildelt de regulerende 
myndigheder dette ansvar. Reglen i artikel 22c er således juridisk forkert.

Ændringsforslag 490
Rebecca Harms og Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. De regulerende myndigheder skal 
offentligt begrunde deres afgørelser, som 
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skal stå i forhold til formålet og være 
nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen for de afgørelser, som den regulerende myndighed træffer, skal offentliggøres 
for at sikre tillid og mindske forsinkelse i indførelsen af foranstaltninger.

Ændringsforslag 491
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. Afgørelser truffet af regulerende 
myndigheder skal begrundes og berettiges 
for at fremme den retlige kontrol.

Or. de

Begrundelse

Ifølge udkastet til direktiv bør de regulerende myndigheder gives omfattende og vidtrækkende 
beslutningsmæssige beføjelser, uden at deres afgørelse er underlagt retlig kontrol, så de 
regulerende myndigheders uafhængighed betyder, at de ikke er politisk ansvarlige over for 
nogen. Derfor er det vigtigt, at der fastlægges udtrykkelige bestemmelser om retlig kontrol af 
indholdet i de regulerende myndigheders afgørelser.

Ændringsforslag 492
Lena Ek

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

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser for at give 
mulighed for retlig kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 493
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser for at give 
mulighed for retlig kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 494
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter.

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter. En klageret gives på grundlag af 
både afgørelsens indhold og den fulgte 
procedure.
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Or. en

Begrundelse

Efter harmoniseringen af de nationale regulerende myndigheders beføjelser og forpligtelser 
bør klageprocedurerne ligeledes harmoniseres.

Ændringsforslag 495
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter.

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
nationalt retligt organ eller en anden 
uafhængig national myndighed, der er 
uafhængigt af de berørte parter og af 
forvaltningen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre uafhængigheden og integriteten af de nationale reguleringsbeslutninger bør 
klager håndteres af et uafhængigt og neutralt organ som f.eks. domstolene, der ikke er 
underlagt privat eller politisk indflydelse, ligeledes i overensstemmelse med artikel 22a, stk.
2, hvori det bestemmes, at de regulerende myndigheder skal være uafhængige af andre 
offentlige eller private organer, markedsinteresser og regeringer.
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Ændringsforslag 496
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter.

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved 
en domstol eller en anden selvstændig 
national myndighed, der er uafhængig af 
de berørte parter og af regeringens 
indflydelse.

Or. de

Begrundelse

For at sikre uafhængigheden og integriteten af de nationale reguleringsmyndigheder bør 
klager håndteres af et uafhængigt og neutralt organ som f.eks. domstolene, der ikke er 
underlagt privat eller politisk indflydelse. Hvis domstolene bliver klageinstans for klager over 
afgørelser truffet af de regulerende myndigheder, vil disse afgørelser i ringere grad være 
afhængige af politisk indflydelse. Dette er især vigtigt, eftersom offentlige organer i nogle 
lande ligeledes påvirkes af sådanne afgørelser.

Ændringsforslag 497
Jan Březina

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 

udgår
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der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 498
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure vil begrænse Europa-Parlamentets indflydelse og dermed 
fjerne afgørelser af afgørende betydning fra lovgivningsproceduren. Da resultaterne af en 
udvalgsprocedure potentielt er meget vidtrækkende, og sådanne bestemmelser berører 
indholdet i de adskillelsesbestemmelser, som finder anvendelse for 
distributionssystemoperatører, bør disse afvises. Omfanget af overførslen af beføjelser til 
Kommissionen er ligeledes uhensigtsmæssigt.
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Ændringsforslag 499
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel
27b, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 500
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Slettelse af udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 501
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

De beføjelser, som her foreslås af Kommissionen med henblik på fastsættelse af retningslinjer 
gennem forskriftsproceduren med kontrol begrænser Europa-Parlamentets rettigheder 
betydeligt og bør derfor afvises.

Ændringsforslag 502
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 

udgår
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myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Artikel 22c, stk. 14, bør udgå, da denne bestemmelse vil give Kommissionen betydelige 
beføjelser, nemlig beføjelse til at fastlægge de regulerende myndigheders kompetencer.

Ændringsforslag 503
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

14. Kommissionen kan ændre 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i den normale procedure 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør udelukkende gives beføjelser til at 
foretage nødvendige tilpasninger.
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Ændringsforslag 504
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"14a. Medlemsstaterne sørger for 
tilstrækkelige midler til at oprette et 
forbrugerråd for gas og elektricitet, som 
skal fungere som 
forbrugerbeskyttelsesorgan og være 
uafhængigt af den regulerende 
myndighed. Som et enkelt kontaktpunkt 
for forbrugerne skal det undersøge klager 
mod offentlige forsyningsselskaber, 
rådgive den regulerende myndighed, 
regeringen og selskaber om forbrugernes 
behov og have klart anførte rettigheder 
vedrørende adgang til oplysninger og 
beføjelser til at offentliggøre 
oplysningerne med sigte på at fremme 
høje standarder for energiforsyning og 
fysiske energitjenester til forbrugerne."

Or. en

Begrundelse

Forbrugernes rettigheder bør beskyttes og øges. En fremgangsmåde, som allerede er vedtaget 
af visse medlemsstater, er oprettelse af et energiforbrugerråd. Sådanne organer bør oprettes i 
hele Unionen.

Ændringsforslag 505
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles elbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre et mindsteniveau
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge effektiv
grænseoverskridende kapacitet og om at 
sikre et vist niveau af 
sammenkoblingskapacitet i regionen, som 
kan gøre det muligt at udvikle effektiv 
konkurrence. Disse ordninger bør fremme 
udviklingen af fælles elbørser.

Or. de

Begrundelse

Der skal skabes den nødvendige infrastruktur for at sikre grænseoverskridende konkurrence. 
Dette omfatter ligeledes tilstrækkelig kapacitet for samkøringslinjer. Som følge af de dermed 
forbundne sociale omkostninger kan flaskehalse ikke overvindes udelukkende gennem 
udvikling. Et minimumsniveau af kapacitet for samkøringslinjerne er ikke tilstrækkelig 
baggrund for den nødvendige markedsintegration.

Ændringsforslag 506
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles elbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre et mindsteniveau 
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at fremme fælles elbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at muliggøre et 
mindsteniveau af 
sammenkoblingskapacitet, herunder 
gennem nye sammenkoblinger, i regionen
og mellem regioner, som kan skabe 
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mulighed for udvikling af effektiv 
konkurrence og bedre 
forsyningssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 507
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om 
at fremme indførelsen af regionale 
ordninger, der kan sikre en optimal 
forvaltning af nettet, om at opbygge fælles 
elbørser, om fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet og om at 
sikre et mindsteniveau af 
sammenkoblingskapacitet i regionen, som 
kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

2. Medlemsstaternes regulerende 
myndigheder samarbejder om at fremme 
indførelsen af regionale ordninger, der kan 
sikre en optimal forvaltning af nettet, om at 
opbygge fælles elbørser, om fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet og om at 
sikre et mindsteniveau af 
sammenkoblingskapacitet, som kan skabe 
mulighed for effektiv konkurrence.

Or. es

Ændringsforslag 508
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i stk. 2 omhandlede 
foranstaltninger gennemføres efter behov 
i tæt samråd med andre relevante 
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nationale myndigheder, og uden at deres 
specifikke kompetencer tilsidesættes.

Or. en

Ændringsforslag 509
Britta Thomsen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre, at integrationen af det 
regionale elektricitetsmarked afspejles i 
tilstrækkelige reguleringsstrukturer, 
sikrer de nationale regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater i tæt samarbejde med 
agenturet og i henhold til agenturets 
retningslinjer, at som minimum de 
følgende reguleringsopgaver løses i 
forhold til deres regionale markeder.
a) harmonisering som minimum på det 
relevante regionale niveau af alle tekniske 
og markedsmæssige regler for de 
relevante transmissionssystemoperatører 
og andre markedsaktører;
b) harmonisering af reglerne om styring 
af overbelastning og rimelig omfordeling 
af indtægter og/eller omkostninger i 
forbindelse med styring af overbelastning 
blandt alle markedsaktører;
c) definition af et sæt knudepunkter eller 
zoner, som skal fungere som geografisk 
basis for etablering af signaler og 
oprettelse af placering af signaler og 
fordeling af prioriteringsrækkefølge;
d) regler, der sikrer, at ejerne og/eller 
forvalterne af elbørser, som driver det 
relevante regionale puljemarked, er fuldt 
ud uafhængige af ejerne og/eller 
forvalterne af produktionsanlæg.
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Or. en

Begrundelse

Efterhånden som udviklingen af regionale energimarkeder skrider frem, er det vigtigt, at der 
gøres en indsats for at sikre, at der ikke opstår et tomrum i reguleringen mellem det nationale 
og det regionale marked.  Det er derfor nødvendigt at specificere de nationale regulerende 
myndigheders kompetence på disse områder.

Ændringsforslag 510
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. De regulerende myndigheder skal 
have ret til at indgå aftaler med hinanden 
for at fremme et reguleringsmæssigt 
samarbejde."

Or. en

Begrundelse

Dette bør fremme yderligere harmonisering af grænseoverskridende regulering.

Ændringsforslag 511
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

" (2a) Regulerende myndigheder skal 
have ret til at indgå aftaler med andre 
regulerende myndigheder inden for EU 
for at fremme et reguleringsmæssigt 
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samarbejde."

Or. de

Begrundelse

Regulerende myndigheder skal tildeles beføjelser i henhold til deres nationale lovgivning til 
at indgå aftaler med andre regulerende myndigheder i EU med henblik på at fremme et 
bredere reguleringsmæssigt samarbejde og konsekvens.

Ændringsforslag 512
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Regulerende myndigheder skal have 
ret til at indgå aftaler med andre 
regulerende myndigheder inden for EU 
for at fremme et reguleringsmæssigt 
samarbejde."

Or. en

Begrundelse

Regulerende myndigheder skal tildeles beføjelser i henhold til deres nationale lovgivning til 
at indgå aftaler med andre regulerende myndigheder i EU med henblik på at fremme et 
bredere reguleringsmæssigt samarbejde og konsekvens.

Ændringsforslag 513
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2b. For at sikre, at integrationen af 
regionale elektricitetsmarkeder afspejles i 
tilstrækkelige reguleringsstrukturer, 
sikrer de nationale regulerende 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater i tæt samarbejde med 
agenturet og i henhold til agenturets 
retningslinjer, at som minimum de 
følgende reguleringsopgaver løses i 
forhold til deres regionale markeder:
a) harmonisering som minimum på det 
relevante regionale niveau af alle tekniske 
og markedsmæssige regler for de 
relevante transmissionssystemoperatører 
og andre markedsaktører;
b) harmonisering af reglerne om styring 
af overbelastning og rimelig omfordeling 
af indtægter og/eller omkostninger i 
forbindelse med styring af overbelastning 
blandt alle markedsaktører;
c) definition af et sæt knudepunkter eller 
zoner, som skal fungere som geografisk 
basis for etablering af signaler og 
oprettelse af placering af signaler og 
fordeling af prioriteringsrækkefølge;
d) regler, der sikrer, at ejerne og/eller 
forvalterne af elbørser, som driver det 
relevante regionale puljemarked, er fuldt 
ud uafhængige af ejerne og/eller 
forvalterne af produktionsanlæg;
e) regler, der sikrer, at en operatørs 
markedsandel ikke overstiger 20 % af det 
relevante marked."

Or. en

Begrundelse

Efterhånden som udviklingen af regionale energimarkeder skrider frem, er det vigtigt, at der 
gøres en indsats for at sikre, at der ikke opstår et tomrum i reguleringen mellem det nationale 
og det regionale marked.  Det er derfor nødvendigt at specificere de nationale regulerende 
myndigheders kompetence på disse områder.
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Ændringsforslag 514
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet træffer afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, der 
forbinder mindst to medlemsstater:

3. Agenturet træffer afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, der 
forbinder mindst to medlemsstater, når de 
kompetente nationale regulerende 
myndigheder ikke har kunnet nå til enighed 
om en passende reguleringsordning inden 
seks måneder efter, at sagen blev forelagt 
for den sidste af disse regulerende 
myndigheder.

a) efter fælles anmodning fra de 
kompetente nationale regulerende 
myndigheder, eller
b) når de kompetente nationale regulerende 
myndigheder ikke har kunnet nå til enighed 
om en passende reguleringsordning inden 
seks måneder efter, at sagen blev forelagt 
for den sidste af disse regulerende 
myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Eftersom samkøringslinjer har overstatslig værdi og er af fællesskabsinteresse og ligger 
inden for Fællesskabets kompetence, bør agenturet have beføjelser til at indlede sin 
beslutningsprocedure i tilfælde, hvor der ikke findes nogen aftaler mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 515
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet 
og for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, 
der forbinder mindst to medlemsstater. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

udgår

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 516
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet 
og for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, 
der forbinder mindst to medlemsstater. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 

udgår
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efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Slettelse af udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 517
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet og 
for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, 
der forbinder mindst to medlemsstater. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27a, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 518
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet og 
for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, der 
forbinder mindst to medlemsstater. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

4. Kommissionen kan ændre retningslinier 
for omfanget af de regulerende 
myndigheders pligt til at samarbejde 
indbyrdes og med agenturet og for, i hvilke 
situationer det tilkommer agenturet at 
træffe afgørelse om reguleringsordningen 
for infrastruktur, der forbinder mindst to 
medlemsstater. Disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i den normale procedure 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør udelukkende gives beføjelser til at 
foretage nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 519
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 e - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet fremsætter inden fire måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

2. Agenturet fremsætter inden to måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

Or. de
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Begrundelse

Kortere tidsfrist.

Ændringsforslag 520
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 e - stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen vedtager retningslinier 
med nærmere procedureregler for 
anvendelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i den normale procedure 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør udelukkende gives beføjelser til at 
foretage nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 521
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
nødvendige data om alle transaktioner 
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vedrørende elforsyningskontrakter og 
elderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

vedrørende elforsyningskontrakter og 
elderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

De data, der skal opbevares, udgør økonomisk følsomme oplysninger, der ikke bør 
offentliggøres. Der bør derfor skelnes mellem de data, der blot skal opbevares, og de, der skal 
offentliggøres. Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af 
data og ikke det specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante 
retningslinjer.

Ændringsforslag 522
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende elforsyningskontrakter og 
elderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende elforsyningskontrakter og 
elderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af data og ikke det 
specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante retningslinjer.
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Ændringsforslag 523
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse data omfatter nærmere 
oplysninger om de relevante transaktioner,
såsom varighed, regler om levering og 
afregning, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse og transaktionspriser samt 
midler til at identificere den pågældende 
engroskunde såvel som nærmere detaljer 
om alle uafregnede elforsyningskontrakter 
og elderivater.

2. Disse data kan omfatte nærmere 
oplysninger om de relevante transaktioner, 
såsom varighed, regler om levering og 
afregning, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse og transaktionspriser samt 
midler til at identificere den pågældende 
engroskunde såvel som nærmere detaljer 
om alle uafregnede elforsyningskontrakter 
og elderivater.

Or. de

Begrundelse

Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af data og ikke det 
specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante retningslinjer.

Ændringsforslag 524
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse data omfatter nærmere 
oplysninger om de relevante transaktioner, 
såsom varighed, regler om levering og 
afregning, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse og transaktionspriser samt 
midler til at identificere den pågældende 
engroskunde såvel som nærmere detaljer 

2. Disse data kan omfatte nærmere 
oplysninger om de relevante transaktioner, 
såsom varighed, regler om levering og 
afregning, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse og transaktionspriser samt 
midler til at identificere den pågældende 
engroskunde såvel som nærmere detaljer 
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om alle uafregnede elforsyningskontrakter 
og elderivater.

om alle uafregnede elforsyningskontrakter 
og elderivater.

Or. de

Begrundelse

De data, der skal opbevares, udgør økonomisk følsomme oplysninger, der ikke bør 
offentliggøres. Der bør derfor skelnes mellem de data, der blot skal opbevares, og de, der skal 
offentliggøres. Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af 
data og ikke det specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante 
retningslinjer.

Ændringsforslag 525
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af data og ikke det 
specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante retningslinjer.
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Ændringsforslag 526
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

udgår

Or. de

Begrundelse

De data, der skal opbevares, udgør økonomisk følsomme oplysninger, der ikke bør 
offentliggøres. Der bør derfor skelnes mellem de data, der blot skal opbevares, og de, der skal 
offentliggøres. Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af 
data og ikke det specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante 
retningslinjer.

Ændringsforslag 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 

udgår
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om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Begrundelse

Denne nye artikel bør indeholde generelle regler om opbevaring af data. Det bør ikke 
fastlægges, at alle data skal være tilgængelige for alle myndigheder, som muligvis kan 
beslutte at offentliggøre dem. Reelt forretningsmæssigt følsomme data skal kun frigives, hvis 
konkurrencemyndighederne indleder en sag. Der bør skelnes tydeligt mellem opbevaring af 
data og fremsendelse og offentliggørelse af oplysninger.

Ændringsforslag 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

3. Med henblik på at forbedre de generelle 
ordninger for gennemsigtighed kan den 
regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille de oplysninger, som 
den har modtaget fra 
forsyningsselskaberne, til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Or. en
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Begrundelse

Arten af og formålet med frigivelse af oplysninger, som er indhentet af de regulerende 
myndigheder, bør i højere grad præciseres for at undgå mulig vilkårlig eller endda 
diskriminerende behandling fra de regulerende myndigheders side i forbindelse med 
frigivelse af oplysninger.

Ændringsforslag 529
Rebecca Harms og Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for
markedsdeltagerne, forudsat at
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

3. Den regulerende myndighed skal 
rapportere om resultatet af dens 
undersøgelser eller dens anmodning til 
markedsdeltagerne, samtidig med, at det 
sikres, at forretningsmæssigt følsomme
oplysninger om individuelle 
markedsdeltagere eller individuelle 
transaktioner ikke frigives. Dette stykke 
finder ikke anvendelse på oplysninger om 
finansielle instrumenter omfattet af direktiv 
2004/39/EF.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at beslutningstagningen altid er gennemsigtig, samtidig med at 
forretningshemmeligheder respekteres, er det nødvendigt at ændre stk. 3.

Ændringsforslag 530
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

De beføjelser, som her foreslås af Kommissionen med henblik på fastsættelse af retningslinjer 
gennem forskriftsproceduren med kontrol, ville begrænse Europa-Parlamentets rettigheder 
betydeligt og bør derfor afvises.

Ændringsforslag 531
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af data og ikke det 
specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante retningslinjer.

Ændringsforslag 532
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

De data, der skal opbevares, udgør økonomisk følsomme oplysninger, der ikke bør 
offentliggøres. Der bør derfor skelnes mellem de data, der blot skal opbevares, og de, der skal 
offentliggøres. Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af 
data og ikke det specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante 
retningslinjer.

Ændringsforslag 533
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne godkendelse af retningslinjer er ikke nødvendig, eftersom det ikke fremgår klart, 
hvordan disse detaljer kan fastlægges under en udvalgsprocedure.

Ændringsforslag 534
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen ændre de 
retningslinier, der fastlagde metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, ændres
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

Or. de
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Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i den normale procedure 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør udelukkende gives beføjelser til at 
foretage nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 535
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører, finder 
denne artikel først anvendelse, når 
Kommissionen har vedtaget de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4.

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af data og ikke det 
specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante retningslinjer.

Ændringsforslag 536
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders udgår
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transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører, finder 
denne artikel først anvendelse, når 
Kommissionen har vedtaget de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4.

Or. de

Begrundelse

De data, der skal opbevares, udgør økonomisk følsomme oplysninger, der ikke bør 
offentliggøres. Der bør derfor skelnes mellem de data, der blot skal opbevares, og de, der skal 
offentliggøres. Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af 
data og ikke det specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante 
retningslinjer.

Ændringsforslag 537
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører, finder 
denne artikel først anvendelse, når 
Kommissionen har vedtaget de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom artikel 22f, stk. 2, indeholder en tilstrækkelig præcis beskrivelse af de data, der skal 
opbevares, er der ikke behov for yderligere præcisering i retningslinjerne.
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Ændringsforslag 538
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører, finder 
denne artikel først anvendelse, når 
Kommissionen har vedtaget de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4.

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører, finder 
denne artikel først anvendelse, når de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4, er 
blevet vedtaget.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i den normale procedure 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør udelukkende gives beføjelser til at 
foretage nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 539
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 22 fa
1. Med forbehold af artikel 22c, stk. 3, 
litra b), kan de nationale regulerende 
myndigheder indføre følgende over for 
systembrugere, som har besluttet at 
bortskaffe betydelig markedsstyrke i 
henhold til artikel 22h:
a) forpligtelser til at sikre 
gennemsigtighed i forhold til 
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offentliggørelse af specifikke oplysninger 
som regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, specifikke data om 
salgskontrakter, vilkår og betingelser for 
levering af og adgang til tjenesteydelser 
og priser;
b) hvis systembrugeren udøver 
forskelsbehandling mellem sine 
kontraktparter i forbindelse med de 
samme transaktioner, kan den nationale 
regulerende myndighed pålægge en 
forpligtelse til at udøve lige behandling 
som f.eks. især at afskaffe en stor 
kontraktklausul, der anses for at være 
diskriminerende, herunder priser, 
betalingsfrister, diskriminerende salgs- og 
købsbetingelser og -teknikker, samt 
udelukke enhver kontraktklausul, som 
betinger kontraktens indgåelse af en 
forpligtelse, som på grund af sin art eller 
på baggrund af normal kontraktpraksis 
ikke udgør en del af kontraktens 
genstand;
c) hvis manglen på effektiv konkurrence 
betyder, at systembrugeren kan fastholde 
priserne på et uforholdsmæssigt lavt eller 
højt niveau, kan den nationale 
regulerende myndighed pålægge 
forpligtelser vedrørende midlertidig 
priskontrol, herunder forpligtelser til, at 
priser står i forhold til omkostninger, og 
forpligtelser vedrørende 
omkostningsberegning og prissystemer. 
Når der pålægges en forpligtelse til at 
anvende prismekanismer, der afspejler 
omkostningerne, baseres priskontrollen 
på de omkostninger, som systembrugeren 
har pådraget sig i forbindelse med 
oprettelse og investeringer, herunder et 
passende afkast af sådanne investeringer 
på normale forretningsvilkår.
2. De nationale regulerende myndigheder 
kan forbyde systembrugere med betydelig 
markedsstyrke i det marked, der henvises 
til i artikel 22h, stk. 1, og efter at have 
fulgt procedurerne i artikel 22h, at:
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a) opkræve for høje priser over for 
konkurrenter i forbundne virksomheder 
eller i virksomheder, som udgør en del af 
et vertikalt integreret selskab som 
defineret i artikel 2;
b) fastsætte urimeligt lave priser 
sammenlignet med de priser, som 
konkurrenterne opkræver;
c) udvise urimelig præference over for 
bestemte forbrugere eller
d) på urimelig vis anvende bundtning af 
tjenesteydelser.
3. Der stilles en klagemekanisme til 
rådighed, som ikke udelukker anvendelse 
af retsmidler i henhold til 
fællesskabsretten og national ret. En 
klage har ikke opsættende virkning."

Or. en

Begrundelse

Hvis en national regulerende myndighed mener, at elektricitetsmarkedet domineres af en eller 
flere systembrugere, bør den kunne træffe foranstaltninger, som sikrer, at markedet medfører 
fordele for slutbrugerne, samtidig med at det bliver mere konkurrencedygtigt. Samtidig bør 
der indføres en klagemakanisme.

Ændringsforslag 540
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel  22 fb
1. For at fremme en effektiv konkurrence 
på elektricitets- og gasmarkedet, undgå 
misbrug af en dominerende stilling og 
beskytte brugernes interesser, 
gennemfører de nationale regulerende 



PE404.530v01-00 54/79 AM\714963DA.doc

DA

myndigheder en markedsanalyse på 
markedet for engroskunder, slutkunder og 
hjælpefunktioner for at fastlægge, hvor 
effektiv konkurrencen på det relevante 
marked er.
2. Hvis konkurrencen på et af de 
identificerede markeder ikke på effektiv 
vis opfylder målene i artikel 1, analyserer 
de nationale regulerende myndigheder, 
om en systembruger indtager, hvad der 
svarer til en dominerende stilling, dvs. en 
økonomisk styrkeposition, der giver den 
magt til i betragtelig grad at kunne handle 
uafhængigt af konkurrenter, kunder og i 
sidste ende forbrugerne. De nationale 
regulerende myndigheder offentliggør 
konklusionerne af deres analyse på deres 
officielle websteder.
3. De nationale regulerende myndigheder 
skal, når de identificerer systembrugere 
med betydelig markedsstyrke, og med 
forbehold af fællesskabsretten, tage højde 
for følgende:
a) tilstedeværelsen af en 
systembrugeroperatør inden for et bestemt 
markeds geografiske område og på et 
nært beslægtet marked, hvis 
forbindelserne mellem de to markeder 
muliggør, at markedspositionen på det 
ene marked kan overføres til det andet 
marked og dermed yderligere styrker den 
gældende operatørs markedsposition;
b) systembrugerens størrelse og 
markedsandel;
c) omfanget af systembrugerens 
aktiviteter og de selskaber, som den 
kontrollerer, og aktiviteterne i det selskab, 
som kontrollerer systembrugeren, vertikal 
integration og de identificerede markeders 
unikke forhold med hensyn til 
forbindelser, produktdiversificering og 
omfanget af varer og tjenesteydelser, som 
tilbydes som pakkeløsninger;
d) hindringer for indgang, vækst og 
ekspansion på markedet;
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e) manglende eller lav modvægt fra 
aftagersiden;
f) manglende potentiel konkurrence;
g) stordriftsfordele og aktivitet.
4. Senest to år efter ikrafttrædelsen af 
direktiv .../.../EF [om ændring af direktiv 
2003/54/EF om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet] og hvert tredje år 
efter den forrige gennemgang 
gennemfører de nationale regulerende 
myndigheder en markedsanalyse af de 
relevante markeder. En systemoperatør 
kan anmode om en tidligere 
markedsanalyse, hvis 
konkurrenceforholdene på det relevante 
marked har ændret sig betydeligt siden 
den sidste markedsanalyse, og hvis de 
konklusioner, som der henvises til i stk. 2,
blev offentliggjort mere end et år tidligere.
Enhver afvisning af at gennemføre en 
yderligere markedsanalyse skal begrundes 
behørigt.

Or. en

Begrundelse

Elektricitetssektoren i Den Europæiske Union har en tendens til konkurrencemæssige 
problemer som følge af den store koncentration, den vertikale integration og de mange 
forskellige tilbud. Endvidere betyder sektorens strukturelle faktorer – et naturligt monopol og 
den kendsgerning, at investeringer kun ændrer disse faktorer i løbet af 10 år, at det er 
nødvendigt at gøre det muligt for de regulerende myndigheder at gribe ind på kort sigt. På 
linje med telekommunikationssektoren bør de regulerende myndigheder have mulighed for at 
analysere markedet og beslutte, om en systembruger indtager, hvad der svarer til en 
dominerende stilling.

Ændringsforslag 541
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I artikel 26 tilføjes følgende stykke:
"(2a) Medlemsstaterne kan undtage 
industriområder fra bestemmelserne i 
kapitel III, IV, V, VI og VII. Princippet 
om tredjepartsadgang påvirkes ikke af 
sådanne undtagelser. Endvidere må 
undtagelserne ikke påvirke de offentlige 
distributionssystemers opgave."

Or. xm

(Indføjelse af et nyt stk. 2a i artikel 26, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der bør findes særlige regler for industriområder, da dette primært vedrører anvendelse fra 
industriforbrugere i denne sektor.

Ændringsforslag 542
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I artikel 26 tilføjes følgende stykke:
"2a. Medlemsstaterne kan undtage 
industriområder fra bestemmelserne i 
kapitel III, IV, V, VI og VII. Princippet 
om tredjepartsadgang påvirkes ikke af 
sådanne undtagelser. Endvidere må 
undtagelserne ikke påvirke de offentlige 
distributionssystemers opgave."

Or. en

(Indføjelse af et nyt stk. 2a i artikel 26, i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

I dag skal operatører af energinet i industriområder ikke opfylde en række forpligtelser 
vedrørende driften af nettet i alle medlemsstater. EU's lovgivning bør formelt give 
medlemsstaterne mulighed for at give undtagelser til industriområder for at sikre 
retssikkerheden. Forskellen i behandlingen af industrinet er vigtig, eftersom den sikrer en 
forholdsmæssig indsats uden at gå på kompromis med liberaliseringens mål. Dette 
kompromitterer ikke slutforbrugernes rettigheder i industriområder. Typisk forsynes kun få 
uafhængige slutforbrugere fra industriområder.

Ændringsforslag 543
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 28 – stk. 1 – litra. h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 28, stk. 1, indføjes følgende 
litra:
"ha) de mekanismer, som 
medlemsstaterne anvender til at indregne 
alle miljøomkostninger, og ikke kun de, 
der vedrører klimaændringer, i 
energipriser og deres konsekvenser for 
valget af brændstof."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt punkt til artikel 28, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medmindre miljøomkostningerne ved elektricitetsproduktion medregnes i prisen, vil der 
fortsat være markedsforvridninger. Når der via emissionshandelssystemet gøres forsøg på at 
medregne omkostningerne ved CO2-emissioner gennem auktioner over certifikater, skal der 
medtages et parallelt initiativ for at medregne andre miljøomkostninger i energiprisen.
Kommissionen bør begynde at overvåge sådanne forvridninger af markedet.
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Ændringsforslag 544
Jorgo Chatzimarkakis og Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Artikel 28, stk. 3, tredje afsnit, 
affattes således:
"Inden [gennemførelsesdato + fem år] 
gennemgår Kommissionen 
bestemmelserne om udskillelse af 
transmissionssystemer og deres 
indvirkning på det indre marked for 
elektricitet. Den undersøger navnlig, i 
hvilket omfang den i artikel 8c nævnte 
mulighed for effektiv udskillelse har vist 
sig at være effektiv med hensyn til at sikre 
en retfærdig og effektiv konkurrence på 
det indre marked for elektricitet.
Kommissionen fremlægger 
konklusionerne af denne undersøgelse i 
den i stk. 1 nævnte rapport. I denne 
rapport undersøges det navnlig, om der er 
behov for, at Kommissionen foreslår 
ændringer til dette direktiv, og om 
bestemmelserne i artikel 8 skal gøres 
obligatoriske i alle medlemsstater for at 
sikre en retfærdig og effektiv konkurrence 
på det indre marked for elektricitet.
Konklusionen med hensyn til, hvorvidt 
der er behov for ændringer eller ej, 
ledsages af en detaljeret begrundelse. Om 
nødvendigt ledsages rapporten af et 
lovgivningsmæssigt forslag." 

Or. en

(Erstatter artikel 28, stk. 3, afsnit 3, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

I dette ændringsforslag anmodes Kommissionen om at foretage en grundig undersøgelse af 
indvirkningen af bestemmelserne om adskillelse, herunder navnlig af resultaterne af effektiv 
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adskillelse. Kommissionen anmodes om at forelægge en evalueringsrapport med forslag til 
relevante nødvendige ændringer til direktivet, såfremt effektiv adskillelse viser sig at være 
utilstrækkelig.

Ændringsforslag 545
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt a – indledning og led 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Bilag A, punkt a), led 1 og 2, 
affattes således:
"a) har ret til en kontrakt med deres 
elleverandør og derudover med 
distributionssystemoperatøren, hvor det er 
relevant, idet der i den enkelte type 
kontrakt, hvor det er relevant, angives 
følgende:
- selskabets navn og adresse
- hvilke ydelser der leveres, 
kvalitetsniveauet for de tilbudte 
forretningsmæssige og tekniske 
tjenesteydelser samt tidspunkt for 
aktivering af ydelsen,"

Or. de

Begrundelse

Om andet led: Tjenesteydelsernes kvalitet er en grundlæggende rettighed på et 
konkurrencemarked. Det bør dog allerede her stå klart, at "kvalitet" bør henvise til både 
forretningsmæssige og tekniske standarder (defineres senere på det mest hensigtsmæssige 
niveau). "Første tilslutning" er faktisk et meget marginalt emne – det betyder første gang, et 
nyt sted tilsluttes distributionsnetværket."
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Ændringsforslag 546
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt a – indledning og led 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Bilag A, punkt a), led 1 og 2,
affattes således:
a) har ret til en kontrakt med deres 
elleverandør og derudover med 
distributionssystemoperatøren, hvor det er 
relevant, idet der i den enkelte type 
kontrakt, hvor det er relevant, angives 
følgende:
- selskabets navn og adresse;
- hvilke ydelser der leveres, 
kvalitetsniveauet for de tilbudte 
forretningsmæssige og tekniske 
tjenesteydelser samt tidspunkt for 
aktivering af ydelsen;"

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere og definere nogle begreber, som har vist 
sig at være upræcise i praksis. "Servicekvalitet" bør i sig selv præcisere, at kvalitet bør 
henvise til både forretningsmæssige og tekniske standarder (defineres senere på det mest 
hensigtsmæssige niveau). "Første tilslutning" henviser faktisk til et meget marginalt emne –
det betyder første gang, et nybygget sted tilsluttes distributionsnetværket.

Ændringsforslag 547
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt a – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Bilag A, punkt a), led 2, affattes 
således:
"- hvilke ydelser der leveres, 
kvalitetsniveauet for de tilbudte 
forretningsmæssige og tekniske 
tjenesteydelser samt tidspunkt for 
aktivering af ydelsen;"

Or. en

(Ændring af ordlyden i bilag A, punkt a), led 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

"Servicekvalitetsniveau" bør defineres som vedrørende både forretningsmæssige og tekniske 
standarder. "Tidspunkt for første tilslutning" er for snæver en standard og bør udvides til alle 
tilslutninger.

Ændringsforslag 548
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14d) Bilag A, punkt c), affattes således:
"c) modtager gennemsigtige uafhængige 
oplysninger baseret på almindelige 
kriterier om gældende priser og tariffer 
og om standardvilkår og betingelser for 
adgang til og brug af elleverancer på 
nationalt plan og fællesskabsplan;"

Or. en

(Ændring af ordlyden i bilag A, punkt c), i direktiv 2003/54/EF)
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Ændringsforslag 549
Fiona Hall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14e) Bilag A, punkt d), affattes således:
"d) tilbydes for ikke at diskriminere mod 
sårbare kunder en række forskellige 
betalingsmetoder, og disse skal omfatte 
forudbetalte målere og gratis 
takstberegnere, hvor det er relevant.
Eventuelle forskelle i vilkår og 
betingelser skal afspejle leverandørens 
omkostninger ved de forskellige 
betalingssystemer og skal ikke være 
uforholdsmæssige. De generelle vilkår og 
betingelser skal være rimelige og 
gennemsigtige. De skal anføres i et klart 
og forståeligt sprog. Kunderne skal 
beskyttes mod urimelige eller 
vildledende salgsmetoder, herunder ikke-
kontraktmæssige hindringer indført af 
elektricitetsforhandleren;"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, punkt d), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af nye elementer)

Ændringsforslag 550
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14e) Bilag A, punkt d), affattes således:
"d) tilbydes en række forskellige 
betalingsmetoder, som ikke skal 



AM\714963DA.doc 63/79 PE404.530v01-00

DA

diskriminere mod sårbare kunder. De 
generelle vilkår og betingelser skal være 
rimelige og gennemsigtige.  De skal 
anføres i et klart og forståeligt sprog.  
Kunderne skal beskyttes mod urimelige 
eller vildledende salgsmetoder, herunder 
ikke-kontraktmæssige hindringer indført 
af elektricitetsforhandleren;"

Or. en

(Ændring af ordlyden i bilag A, punkt d), i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Begrundelse

Navnlig sårbare kunder har behov for beskyttelse mod betalingsmetoder, som stiller dem 
urimeligt ringere.

Ændringsforslag 551
Ján Hudacký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan 
få adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) kan skifte til en ny leverandør.
Medlemsstaterne sikrer, at kunderne har 
adgang til de data, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv kundeoverførsel, og 
som kan give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
data. Der opkræves intet særskilt gebyr 
for denne ydelse. Den part, der er ansvarlig 
for dataforvaltning, har pligt til at 
imødekomme alle rimelige anmodninger 
om at give data direkte til et af kunden 
godkendt selskab. Medlemsstaterne sikrer, 
at der findes en aftalt specifikation af de 
data, som er nødvendige for at sikre en 
effektiv kundeoverførsel, en defineret
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proces for kundeoverførsel, og at disse 
data leveres på kundens anmodning.
Leverandøren opbevarer som minimum 
data om det præcise månedlige brug, som 
indhentes via intelligente målere. 
Medlemsstaterne sikrer, at indførelsen af 
intelligente målere afsluttes snarest og 
senest i 2020. De således indhentede data 
bør på anmodning stilles til rådighed for 
kunden i et overskueligt format og til en 
pris, der afspejler den leverede ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 552
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) kan skifte til en ny leverandør. Hvor et 
sådant skift kræver oplysninger om 
forsyningsstedet, målerdata eller en 
standardforbrugsprofil, sikrer 
medlemsstaterne, at dette stilles gratis til 
rådighed for enhver virksomhed, som har 
adgang til sådanne data. Den part, der er 
ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til at 
give selskabet disse data.

Medlemsstaterne sikrer, at der er et aftalt 
format for de pågældende data og en 
procedure, hvorefter leverandører og om 
nødvendigt forbrugere kan få adgang til 
dem. Der opkræves ingen udtrykkelig 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne særlige ydelse.
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Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fokuseres der på at sikre, at alle de nødvendige data til et skift er 
direkte til rådighed for den nye leverandør, i stedet for at systemerne skal anmodes om at give 
kunden sådanne data. På et konkurrencemarked vil ekstraomkostninger i sidste ende 
videreføres til kundernes regning. Teksten ændres for at præcisere hensigten.

Ændringsforslag 553
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og uden 
transaktionsgebyr, kunne give enhver 
leverandør adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at 
imødekomme alle berettigede 
anmodninger om sådanne data. 
Medlemsstaterne fastlægger et 
standardformat for de pågældende data og 
en procedure, hvorefter leverandører og 
forbrugere kan få adgang til dem. De 
regulerende myndigheder anerkender alle 
omkostninger, som denne ydelse medfører

Or. de

Begrundelse

Alle anmodninger om data bør begrundes. Det skal tilstræbes at sikre, at de store 
omkostninger i forbindelse med it- og regnskabssystemet indregnes.
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Ændringsforslag 554
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) kan skifte til en ny leverandør. Hvor et 
sådant skift kræver oplysninger om 
forsyningsstedet, målerdata eller en 
standardforbrugsprofil, sikrer 
medlemsstaterne, at dette stilles gratis til 
rådighed for enhver virksomhed, som har 
adgang til sådanne data. Den part, der er 
ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til at 
give selskabet disse data. Medlemsstaterne 
sikrer, at der er et aftalt format for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og om nødvendigt 
forbrugere kan få adgang til dem. Der 
opkræves ingen udtrykkelige ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fokuseres der på at sikre, at alle de nødvendige data til et skift er 
direkte til rådighed for den nye leverandør. Leverandørerne skal ikke nødvendigvis være 
godkendte, og da det generelt er den nye leverandør, som har brug for måleroplysninger, kan 
et nyt system betyde, at data skal sendes til behørigt godkendte tredjepartsmålerselskaber i 
stedet for leverandøren. På et konkurrencemarked vil ekstraomkostninger i sidste ende 
videreføres til kundernes regning.

Ændringsforslag 555
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert autoriseret 
forsyningsselskab adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Or. en

Begrundelse

I nogle lande som f.eks. Østrig skal leverandørerne ikke godkendes for at udøve deres 
aktiviteter.

Ændringsforslag 556
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for 
det. Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

udgår

Or. de

Begrundelse

Månedlig fakturering kan først indføres efter en passende overgangsperiode. I lyset af, at der 
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endnu ikke er indført elektronisk fjernmåling alle steder, vil månedlig fakturering multiplicere 
regnskabsomkostningerne med 12. Dette vil medføre betydeligt højere omkostninger for 
slutforbrugeren og betyde, at nye leverandører, som allerede opererer med snævre 
marginaler, ikke kan komme ind på markedet. 

Ændringsforslag 557
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for 
det. Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

udgår

Or. de

Begrundelse

Indtil der er indført elektronisk fjernmåling alle steder, vil månedlig fakturering multiplicere 
regnskabsomkostningerne med 12. Dette vil medføre betydeligt højere omkostninger for 
slutforbrugeren og betyde, at nye leverandører, som allerede opererer med snævre 
marginaler, ikke kan komme ind på markedet. Månedlig fakturering kan derfor først indføres 
efter en passende overgangsperiode.

Ændringsforslag 558
Jan Březina

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 

i) informeres fyldestgørende og så ofte, at 
de kan regulere deres eget elforbrug, om 
det faktiske elforbrug og prisen for det. 
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hos forbrugeren for denne ydelse Der tages behørigt højde for 
omkostningseffektiviteten af sådanne 
foranstaltninger. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Or. en

Begrundelse

Teksten i bilaget bør stemme overens med direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet og om 
energitjenester. Kommissionens forslag ville medføre utilstrækkelige omkostninger.

Ændringsforslag 559
Ján Hudacký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned
om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 
hos forbrugeren for denne ydelse

i) informeres fyldestgørende og 
regelmæssigt om deres faktiske elforbrug 
og priserne for det. Der opkræves ingen 
udtrykkelige ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne særlige ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 560
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned i) informeres fyldestgørende og så ofte, at 
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om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 
hos forbrugeren for denne ydelse

de kan regulere deres eget elforbrug, om 
det faktiske elforbrug og prisen for det.
Der tages behørigt højde for 
omkostningseffektiviteten af sådanne 
foranstaltninger. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at tilføje følgende punktum: "Oplysningerne gives ved hjælp af en tilstrækkelig 
tidsramme, som tager højde for kundens måleudstyrs og det relevante elektricitetsprodukts 
egenskaber."

Ændringsforslag 561
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

i) informeres fyldestgørende og 
regelmæssigt hver måned om det faktiske 
elforbrug og priserne for det. De 
regulerende myndigheder anerkender alle 
omkostninger, som denne ydelse 
medfører.

Or. de

Begrundelse

Selv om kunderne løbende underrettes om forbrug og priser, er der ingen grund til at angive 
en bestemt tidsramme for at give sådanne oplysninger. En generel overgang til intelligente 
målere kræver passende rammer. Det er f.eks. nødvendigt at sikre hensigtsmæssige 
gennemløbstider, samt at de påløbne omkostninger indregnes som netomkostninger og 
afspejles i nettarifferne.
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Ændringsforslag 562
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 
hos forbrugeren for denne ydelse

i) informeres fyldestgørende og så ofte, at 
de kan regulere deres eget elforbrug, om 
deres faktiske elforbrug og prisen for det.
Der opkræves ingen udtrykkelig ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede krav om, at kunder underrettes hver måned, er unødvendigt strengt og vil 
sandsynligvis være uforholdsmæssigt i lyset af de høje omkostninger i forbindelse med 
måleløsninger.

Området er endvidere allerede dækket af artikel 13 i direktivet om energitjenester. På et 
konkurrencemarked vil ekstraomkostninger i sidste ende videreføres til kundernes regning.
Teksten ændres for at præcisere hensigten.

Ændringsforslag 563
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned
om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 
hos forbrugeren for denne ydelse

i) informeres fyldestgørende og så ofte, at 
de kan regulere deres eget elforbrug, om 
deres faktiske elforbrug og prisen for det.
Der opkræves ingen udtrykkelig ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse.
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Or. en

Begrundelse

Det foreslåede krav om, at kunder underrettes hver måned, er unødvendigt strengt og vil 
sandsynligvis være uforholdsmæssigt i lyset af de høje omkostninger i forbindelse med 
måleløsninger. Området er endvidere allerede dækket af artikel 13 i direktivet om 
energitjenester. Ordlyden bør derfor ligge tæt op ad direktivet om energitjenester for at 
undgå overlapning/modstridende krav på dette område.

Ændringsforslag 564
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, idet processen varer højst en 
måned fra det tidspunkt hvor alle de 
nødvendige oplysninger er tilgængelige og 
kontrakten mellem kunden og den nye 
leverandør er indgået, og frem til datoen 
for skiftet.

Or. en

Begrundelse

Et skift må ikke omfatte uforholdsmæssigt meget arbejde og tid for kunderne. Det er derfor 
vigtigt, at der fastlægges en tidsfrist for et skift.

Et skift skal ske let og hurtigt og må ikke risikere at blive trukket i langdrag af nogen af de 
involverede parter. I perioden for et skift skal der tages højde for tekniske krav, men den må 
ikke blive en hindring, der forhindrer kunderne i at skifte leverandør og fryse markedsandele 
til fordel for nuværende leverandører.
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Ændringsforslag 565
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, idet processen varer højst en 
måned fra det tidspunkt hvor alle de 
nødvendige oplysninger er tilgængelige og 
kontrakten mellem kunden og den nye 
leverandør træder i kraft, og frem til 
datoen for skiftet. En kundes konto hos 
den tidligere leverandør afregnes ikke 
senere end en måned efter sidste leverance 
fra denne tidligere leverandør.

Or. en

Begrundelse

En af de vigtigste indikatorer for et konkurrencedygtigt og effektivt energimarked er, hvor let 
kunderne kan skifte leverandør. Det er derfor vigtigt, at der fastlægges en bestemt tidsfrist for 
et skift.

Ændringsforslag 566
Ján Hudacký

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

j) kan uden hensyntagen til eksisterende 
forsyningskontrakter og private 
netværksordninger (ikke-
standardnetværk) skifte leverandør når 
som helst i årets løb. Medlemsstaterne bør 
sikre, at der fastlægges retningslinjer for 
bedste praksis med hensyn til en rimelig 
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periode mellem overførslen og 
udsendelsen af den endelige regning. 

Or. en

Ændringsforslag 567
Jan Březina

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en forbruger er berettiget til 
en endelig faktura seneste tre måneder 
efter sidste leverance fra denne tidligere 
leverandør."

Or. en

Begrundelse

Teksten i bilaget bør stemme overens med direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet og om 
energitjenester. Kommissionens forslag ville medføre utilstrækkelige omkostninger.

Ændringsforslag 568
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør sendes senest to 
måneder efter sidste leverance fra denne 
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denne tidligere leverandør. tidligere leverandør.

Or. en

Begrundelse

Kravet bør slækkes for at tage højde for den gamle leverandørs afhængighed med hensyn til 
den endelige måleraflæsning af distributionsselskabet/den nye leverandør og af industrielle 
processer.

Ændringsforslag 569
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ja) en kundes konto hos den tidligere 
leverandør afregnes ikke senere end en 
måned efter sidste leverance fra denne 
tidligere leverandør."

Or. en

Begrundelse

Et skift må ikke omfatte uforholdsmæssigt meget arbejde og tid for kunderne. Det er derfor 
vigtigt, at der fastlægges en tidsfrist for et skift.

Et skift skal ske let og hurtigt og må ikke risikere at blive trukket i langdrag af nogen af de 
involverede parter. I perioden for et skift skal der tages højde for tekniske krav, men den må 
ikke blive en hindring, der forhindrer kunderne i at skifte leverandør og fryse markedsandele 
til fordel for nuværende leverandører.
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Ændringsforslag 570
Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – punkt j a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) skal have adgang til en upartisk 
rådgivningstjeneste, som gratis og på et 
individuelt grundlag oplyser om 
energieffektive foranstaltninger og den 
mest hensigtsmæssige leverandør og de 
betalingsmuligheder, der passer til deres 
behov.

Or. en

Ændringsforslag 571
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1, afsnit 1 og 2, finder 
bestemmelserne i den nye artikel 7a 
anvendelse fra den dag, hvor dette direktiv 
træder i kraft.

Or. en

Begrundelse

Uanset stk. 1, afsnit 1 og 2, finder bestemmelserne i den nye artikel 7a anvendelse fra den 
dag, hvor dette direktiv træder i kraft.
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Ændringsforslag 572
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne ophæver alle love, 
regler og administrative bestemmelser, 
som forhindrer et naturgasselskab eller en 
regulerende eller anden myndighed i at 
opfylde deres forpligtelser eller udøve 
deres beføjelser eller forpligtelser i 
henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder kan muligvis ikke udøve deres retmæssige beføjelser eller 
forpligtelser i henhold til dette direktiv på grund af national lovgivning. Kunstigt lave 
regulerede tariffer, som generelt er indeholdt i national lovgivning, kan forhindre den 
nationale regulerende myndighed i at sikre, at der ikke forekommer krydssubsidiering, og den 
nationale lovgivning kan forhindre bestemte foranstaltninger (f.eks. handel med gaskapacitet) 
i visse medlemsstater. En eventuel gennemførelse betyder ligeledes, at sådanne hindringer for 
effektiv konkurrence fjernes.  

Ændringsforslag 573
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor en offentligt kontrolleret enhed 
direkte eller indirekte er involveret i 
opkøb af dele af et vertikalt integreret 
selskab, skal Kommissionen meddeles 
prisen i forhold til tilrettelæggelsen af en 
sådan transaktion. En sådan meddelelse 
omfatter certificering af værdien af de 
underliggende aktiver fra et internationalt
revisionsselskab. Kommissionen anvender 
udelukkende sådanne oplysninger til at 
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udøve kontrol med statsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der garanteres ens betingelser for statsejede og privatejede selskaber.

Ændringsforslag 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda og Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen aflægger årligt rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om den 
formelle og praktiske gennemførelse af 
dette direktiv i de enkelte medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Dette bør sikre en effektiv gennemførelse af direktivets regler.

Ændringsforslag 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda og Catherine Trautmann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. På baggrund af offentlige høringer og 
drøftelser med de kompetente 
myndigheder og efter at have modtaget en 
udtalelse fra agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder, og seks år 
efter dette direktiv er trådt i kraft, 
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aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om ønsket 
om at fastholde eller ændre dette direktiv.
De mange versioner af omstrukturering af 
elselskaber i artikel 8a til 8d, 10 og 10b i 
direktiv 2003/54/EF verificeres og navnlig 
i forhold til, hvor effektiv en indvirkning 
de har på netadgang og de nødvendige 
investeringer.  

Or. en

Begrundelse

Dette bør sikre en effektiv gennemførelse af direktivets regler.
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