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Ændringsforslag 14
Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Den vigtige betragtning 2 i direktiv 2003/54/EF genindsættes. 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 15
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge el i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge el i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau, og der findes fortsat 
isolerede markeder..

Or. lt

Ændringsforslag 16
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa" sætter fokus på, hvor vigtigt det er 
at fuldføre det indre elmarked og skabe lige 
vilkår for alle elselskaber i Fællesskabet. 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet om udsigterne for det 
indre gas- og elmarked og Kommissionens 
meddelelse "Undersøgelse i henhold til 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 af 
den europæiske gas- og elsektor (Endelig 
rapport)" viste, at de gældende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerende 

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa" sætter fokus på, hvor vigtigt det er 
at fuldføre det indre elmarked og skabe lige 
vilkår for alle elselskaber i Fællesskabet. 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet om udsigterne for det 
indre gas- og elmarked og Kommissionens 
meddelelse "Undersøgelse i henhold til 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 af
den europæiske gas- og elsektor (Endelig 
rapport)" viste, at de gældende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer eller sikrer udførelse af de 
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indre marked kan opfyldes. nødvendige fysiske forbindelser for, at 
målet om et velfungerende indre marked 
kan opfyldes.

Or. lt

Ændringsforslag 17
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Navnlig kræves der øget samarbejde og 
samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem 
de tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv 
adgang til transmissionsnet på tværs af 
grænserne, og sikres en samordnet og 
tilstrækkelig fremsynet planlægning og 
holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske transmissionssystem, under 
behørig hensyntagen til miljøet, samt 
fremme af energieffektivitet og forskning 
og innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør 
drive deres net i overensstemmelse med 
disse indbyrdes kompatible tekniske regler 
og kommercielle regler.

(6) Navnlig kræves der udførelse af fysiske 
forbindelser og øget samarbejde og 
samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem 
de tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv 
adgang til transmissionsnet på tværs af 
grænserne, og sikres en samordnet og 
tilstrækkelig fremsynet planlægning og 
holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske transmissionssystem, under 
behørig hensyntagen til miljøet, samt 
fremme af energieffektivitet og forskning 
og innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør 
drive deres net i overensstemmelse med 
disse indbyrdes kompatible tekniske regler 
og kommercielle regler.

Or. lt
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Ændringsforslag 18
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører forventes 
at gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede 
bestående strukturer, der er oprettet for at 
fremme og strømline høringsprocessen, 
såsom Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity (UCTE), bør 
spille en vigtig rolle.

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor påtage 
sig denne opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre 
offentlige høringer. Agenturet varetager desuden alle markedsdeltagernes interesser, 
hvorimod transmissionssystemoperatørerne kan være en interesseret part. For at sikre 
processens effektivitet skal det understreges, at oprettelse af for mange høringsorganer kan 
betyde, at høringsprocessen bliver udført dobbelt.

Ændringsforslag 19
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører forventes 
at gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede 
bestående strukturer, der er oprettet for at 
fremme og strømline høringsprocessen, 
såsom Union for the Coordination of 

udgår
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Transmission of Electricity (UCTE), bør 
spille en vigtig rolle.

Or. en

Begrundelse

For at sikre processens effektivitet kan oprettelse af for mange høringsorganer betyde, at 
høringsprocessen bliver udført dobbelt. Offentlige høringer på EU-niveau varetages i dag af 
ERGE, og agenturet bør følge etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derfor bør betragtning 8 udgå.

Ændringsforslag 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører forventes 
at gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede 
bestående strukturer, der er oprettet for at 
fremme og strømline høringsprocessen, 
såsom Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity (UCTE), bør 
spille en vigtig rolle.

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor påtage 
sig denne opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre 
offentlige høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, 
mens TSO'erne er en potentielt interesseret part.
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Ændringsforslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Lige adgang til information om 
systemets aktuelle fysiske kapacitet er en 
forudsætning for, at alle markedsdeltagerne 
kan vurdere den generelle efterspørgsels-
og udbudssituation og afdække årsagerne 
til bevægelser i engrosprisen. Heri indgår 
mere nøjagtig information om 
elproduktion, -udbud og -efterspørgsel, 
netkapacitet, strømme og vedligeholdelse 
samt balance- og reservekapacitet.

(10) Lige adgang til information om 
systemets aktuelle fysiske kapacitet og 
effektivitet er en forudsætning for, at alle 
markedsdeltagerne kan vurdere den 
generelle efterspørgsels- og 
udbudssituation og afdække årsagerne til 
bevægelser i engrosprisen. Heri indgår 
mere nøjagtig information om 
elproduktion, -udbud og -efterspørgsel, 
netkapacitet, strømme og vedligeholdelse 
samt balance- og reservekapacitet.

Or. ro

Ændringsforslag 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringer i store nye 
infrastrukturer bør fremmes kraftigt, 
samtidig med at der sikres et fuldt 
funktionsdygtigt indre elmarked.

(13) Investeringer i store nye 
infrastrukturer, som navnlig giver 
mulighed for at overgå til intelligente net 
og stigende integration af elektricitet fra 
vedvarende kilder og instrumenter på 
efterspørgselssiden bør fremmes kraftigt, 
samtidig med at der sikres et fuldt 
funktionsdygtigt indre elmarked og en 
stigende andel af vedvarende energi i 
systemet.

Or. en
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Begrundelse

Denne del skal være i overensstemmelse med EU's eksisterende politik, der favoriserer 
vedvarende energi og fremmer udviklingen af intelligente net. Optioner på efterspørgselssiden 
i nettet - f.eks. auktion over virksomheders spidsbelastningsbehov - kræver en koordineret 
indsats på tværs af grænserne i EU. De bør sidestilles med optionerne på forsyningssiden.

Ændringsforslag 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ifølge forordning (EF) nr. 1228/2003 
skal visse foranstaltninger vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommission.

(14) Ifølge forordning (EF) nr. 1228/2003 
skal visse foranstaltninger ændres i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommission.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i et hensigtsmæssigt 
forløb af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Hvad forordning (EF) nr. 1228/2003 
angår, bør Kommissionen navnlig gives 
beføjelse til at udarbejde eller vedtage de 
fornødne retningslinjer for, at den 
mindstegrad af harmonisering, der behøves 

(17) Hvad forordning (EF) nr. 1228/2003 
angår, bør Kommissionen navnlig gives 
beføjelse til at ændre de fornødne 
retningslinjer for, at den mindstegrad af 
harmonisering, der behøves til at opfylde 
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til at opfylde formålet med denne 
forordning, kan opnås. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og at supplere den med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

formålet med denne forordning, kan opnås. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og at supplere den med
nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
ændres efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i et hensigtsmæssigt 
forløb af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Denne forordning har også til formål at 
fremme udviklingen af et funktionsdygtigt 
og gennemsigtigt grænseoverskridende 
detailmarked og et funktionsdygtigt og 
gennemsigtigt engrosmarked. Den 
indeholder mekanismer til harmonisering 
af disse regler."

"Denne forordning har også til formål at 
fremme udviklingen af et funktionsdygtigt 
og gennemsigtigt engrosmarked med høj 
forsyningssikkerhed. Den indeholder 
mekanismer til harmonisering af disse 
regler."

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om harmonisering af detailmarkedet for elektricitet bør slettes eller 
udelukkende udtrykkes i forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet (KOM/2007/0528). Forslaget om 
grænseoverskridende udveksling og adgang til net (KOM/2007/531) bør fokusere på 
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engrosmarkeder og forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 26
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Denne forordning har også til formål at 
fremme udviklingen af et funktionsdygtigt 
og gennemsigtigt grænseoverskridende 
detailmarked og et funktionsdygtigt og 
gennemsigtigt engrosmarked. Den 
indeholder mekanismer til harmonisering 
af disse regler."

"Denne forordning har også til formål at 
fremme udviklingen af et funktionsdygtigt 
og gennemsigtigt engrosmarked. Den 
indeholder mekanismer til harmonisering 
af disse regler."

Or. en

Begrundelse

Målsætningen om grænseoverskridende detailmarkeder er ikke nødvendig for at udvikle 
funktionsdygtige regionale og EU-dækkende engrosmarkeder, hvilket bør være denne 
forordnings primære sigte. Der ville skulle foretages en omfattende vurdering af 
konsekvenserne af en sådan reguleringsmålsætning samt en omhyggelig analyse af udgifter 
og fordele, idet det er sandsynligt, at der ville opstå betydelige strandede omkostninger, som 
ville veje tungere end fordelene.

Ændringsforslag 27
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
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eltransmissionssystemoperatører for at 
sikre optimal forvaltning og holdbar 
teknisk udvikling af det europæiske 
eltransmissionsnet.

eltransmissionssystemoperatører for at 
sikre optimal forvaltning og holdbar 
teknisk udvikling af det europæiske 
eltransmissionsnet og fremme 
gennemførelsen af det indre marked for 
elektricitet..

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at transmissionssystemoperatørerne vil lette markedsintegrationen, skal det 
fastslås, at det eksplicit er ENTSO'ernes opgave at fremme markedsintegrationen.

Ændringsforslag 28
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
eltransmissionssystemoperatører for at 
sikre optimal forvaltning og holdbar 
teknisk udvikling af det europæiske 
eltransmissionsnet.

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
eltransmissionssystemoperatører for at 
sikre optimal forvaltning og holdbar 
teknisk udvikling af det europæiske 
eltransmissionsnet og fremme 
gennemførelsen af det indre marked for 
elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et effektivt realtidssamarbejde mellem transmissionssystemoperatører 
på tværs af det europæiske net for at fjerne alle hindringer for handel på tværs af grænserne, 
integrere enorme mængder vindkraft og håndtere fejl effektivt. Styrkelsen af samarbejdet 
mellem transmissionssystemoperatørerne skal i sidste ende føre til en situation, hvor 
energiforbrugere kan købe deres elektricitet i hele Europa på samme vilkår.



AM\717090DA.doc 13/117 PE404.668v01-00

DA

Ændringsforslag 29
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
elområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
elområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
elområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
elområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som pålægges at sikre offentlige hensyn.

Ændringsforslag 30
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
elområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
elområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
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elområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

elområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som pålægges at sikre offentlige hensyn.

Ændringsforslag 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
elområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
elområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
elområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
elområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som har til opgave at sikre offentlige hensyn.
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Ændringsforslag 32
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet udarbejder og fremsender til 
agenturet til godkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 2d jf. artikel 6, stk. 3, 
i forordning (EF) nr. ... om oprettelse af 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram på grundlag af 
de prioriteter, som agenturet fastsætter

e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for fælles netdrift og for 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for fælles 
netdrift og for forsknings- og 
udviklingsindsatsen, som skal udarbejdes i 
det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske og kommercielle 
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed, 
herunder interoperabilitet og procedurer i 
nødsituationer
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b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i 
beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

c) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed d) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

e) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

f) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

k) energieffektivitet i forbindelse med elnet g) energieffektivitet i forbindelse med elnet
4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske og kommercielle regler og 
redegør for resultaterne af overvågningen 
i årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).
5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
net på energiområdet i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentet og Rådets 
beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år efter 
agenturets godkendelse. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner, idet der tages 
hensyn til regionale og europæiske 
aspekter ved netplanlægningen. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet rådgiver på Kommissionens 



AM\717090DA.doc 17/117 PE404.668v01-00

DA

anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har mulighed for at regulere sig selv. Formål og 
omfang af de foreslåede tekniske regler, såkaldte "strategiske retningslinjer", bør defineres 
på forhånd af ACER, hvorefter en udvalgsprocedure skal levere bindende "strategiske 
retningslinjer", som danner grundlag for ENTSO's fremtidige arbejde. 
Transmissionssystemoperatørerne har en stærk interesse i de kommercielle regler, hvorfor de 
ikke bør udarbejde disse kommercielle regler.

Ændringsforslag 33
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager og fremsender til 
agenturets godkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 2e i denne forordning 
og artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
... om oprettelse af et Agentur for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler 
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler og 
kommercielle regler på de i stk. 3 nævnte 
områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed
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d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram
e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for fælles netdrift og for 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for fælles 
netdrift og for forsknings- og 
udviklingsindsatsen, som skal udarbejdes i 
det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske regler dækker 
følgende områder i overensstemmelse med 
den prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm
j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler 
om lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.
k) energieffektivitet i forbindelse med elnet h) energieffektivitet i forbindelse med 

elnet.
4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet overvåger gennemførelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og redegør 
for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet overvåger gennemførelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og redegør 
for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør, med agenturets 
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fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

godkendelse, en fællesskabsdækkende 
tiårig netinvesteringsplan hvert andet år. 
Denne investeringsplan omfatter 
modellering af det integrerede net, 
udvikling af scenarier, en rapport om 
produktionstilstrækkelighed, en vurdering 
af systemets elasticitet, omkostningsskøn 
og en cost-benefit-analyse. 
Investeringsplanen tager også højde for
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 8.

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 8.

Or. it

Begrundelse

ENTSO er et teknisk organ, som ikke kan regulere markedet på den måde, som nationale 
regulerende myndigheder har til opgave. Navnlig har ENTSO ikke kompetence til at fastsætte 
markedsregler, og det er heller ikke acceptabelt, at reglerne f.eks. skulle fastsættes 
udelukkende på europæisk niveau uden hensyntagen til de særlige forhold på hvert enkelt 
nationalt marked. Investeringsplanerne bør desuden være vedlagt en cost-benefit-analyse.

Ændringsforslag 34
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet aftaler og fremsender til 
agenturets godkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 2e i denne forordning 
og artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
... om oprettelse af et Agentur for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram på basis af de 
prioriteringer, der fastsættes af agenturet

e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
produktionens tilstrækkelighed

Or. en

Begrundelse

De foreslåede tekniske regler bør defineres ex ante. I begyndelsen af lovgivningsprocessen 
bør ACER yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne som grundlag for udarbejdelsen af de tekniske regler. Med udgangspunkt i 
denne rådgivning foreslår vi, at der gennem udvalgsproceduren udarbejdes bindende 
strategiske retningslinjer, hvorpå det fremtidige arbejde baseres. ENTSO'erne udarbejder 
udkast til tekniske regler med udgangspunkt i de bindende strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foreslår og fremsender til 
agenturets godkendelse i henhold til 
proceduren i artikel 2e, i denne 
forordning jf. artikel 6, stk. 3, litra b), i 
forordning (EF) nr. ... om oprettelse af et 
Agentur for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder:

Or. en

Begrundelse

ENTSOE stiller forslag til agenturet til godkendelse efter omfattende høringer om navnlig de 
tekniske regler, den tiårige investeringsplan og arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager i samarbejde med 
markedsoperatører og netbrugere:

Or. de

Begrundelse

Nettet af Transmissionssystemoperatører involverer så vidt muligt markedsaktører og 
netbrugere i sit arbejde.
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Ændringsforslag 37
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager med henblik på at nå 
de i artikel 2a nævnte mål:

Or. en

Begrundelse

For at præcisere reglernes anvendelsesområde skal det fastslås, at reglerne vedtages for at 
fremme integrationen af markedet.

Ændringsforslag 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

Or. en

Begrundelse

ENTSOE stiller kun forslag om udkast til tekniske regler, som formelt godkendes af agenturet 
efter omfattende høringer.
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Ændringsforslag 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

c) en tiårig investeringsplan, herunder 
foranstaltninger til overgang til 
intelligente net, integration af vedvarende 
energiprojekter i stor skala, en prognose 
for produktionens tilstrækkelighed og 
forvaltningsperspektiver på 
efterspørgselssiden hvert andet år

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energiprojekter i stor skala - f.eks. vind i nord og solenergi i syd - er sammen 
med teknologien omkring intelligente net en vigtig udvikling, som der skal tages behørig 
højde for i den tiårige investeringsplan. Ligeledes bør denne plan ikke kun tage udgangspunkt 
i forsyningssiden, men skal også indeholde investeringer i en mere energieffektiv 
elektricitetsøkonomi.

Ændringsforslag 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

c) en tiårig investeringsplan hvert tredje år, 
herunder en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed

Or. de
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Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at fremlægge investeringsplaner hvert tredje år. 

Ændringsforslag 41
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger, som sikrer 
realtidskoordinering af netdriften under 
normale forhold og i nødsituationer

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et effektivt realtidssamarbejde mellem transmissionssystemoperatører 
på tværs af det europæiske net for at fjerne alle hindringer for handel på tværs af grænserne, 
integrere enorme mængder vindkraft og håndtere fejl effektivt.

Ændringsforslag 42
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) retningslinjer for koordineringen af 
teknisk samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatør fra 
Fællesskabet og 
transmissionssystemoperatør fra 
tredjelande

Or. lt
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Begrundelse

Forordningen indeholder ingen bestemmelser om, hvem der skal udarbejde retningslinjer for 
samarbejdet med tredjelande.

Ændringsforslag 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) inden for det første år og derefter 
hvert tredje år en vurdering af varigheden 
af godkendelsesprocedurer i nettets 
område og af nationale regler eller 
forskellige nationale fortolkninger af 
regler, som forsinker, øger udgifterne til 
eller hindrer grænseoverskridende 
udvidelse af nettet.

Or. de

Begrundelse

Hensigten med at tilføje litra fa) er at tage højde for det problem, at grænseoverskridende 
udvidelse af nettet hindres af forskellige nationale regler om godkendelsesprocedurerne. For 
at finde de nødvendige løsninger eller sikre forbedringer ved at identificere bedste praksis er 
der behov for at overvåge den nuværende situation.

Ændringsforslag 44
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
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d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for fælles netdrift og for 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for fælles netdrift og for 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af udkastet til det årlige 
arbejdsprogram træffer Kommissionen 
afgørelse om godkendelse af det årlige 
arbejdsprogram. Fristen regnes fra dagen 
efter modtagelsen af udkastet til det årlige 
arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at der sker fremskridt i integrationen af markedet, er det vigtigt, at 
Kommissionen kan påvirke de prioriteringer, som fastsættes af ENTSO for arbejdet med 
regler og andre aktiviteter. Hvis arbejdsprogrammet ikke godkendes, kan Kommissionen 
vedtage retningslinjer i overensstemmelse med artikel 2e, stk. 3.

Ændringsforslag 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for fælles netdrift og for 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for fælles 
netdrift og for forsknings- og 
udviklingsindsatsen, som skal udarbejdes i 
det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. en

Begrundelse

ENTSOE stiller kun forslag om udkast til tekniske regler, som formelt godkendes af agenturet 
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efter omfattende høringer.

Ændringsforslag 46
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske regler dækker 
følgende områder i overensstemmelse med 
den prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed, 
herunder interoperabilitet og procedurer i 
nødsituationer

b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i 
beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

c) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed d) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

e) regler om balancering og afregning, 
herunder regler om reservestrøm

j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

f) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

k) energieffektivitet i forbindelse med elnet g) energieffektivitet i forbindelse med elnet

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne bør ikke udarbejde markedsregler og handelsregler. 
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Transmissionssystemoperatører er ikke kompetente til at udstede markedsregler, da de er 
markedsaktører, og regler har en kommerciel effekt. Det foreslås at kombinere a), d) og e), da 
de omhandler samme emner, nemlig sikker drift og planlægning af nettet. Reglerne for 
dataudveksling c) bør slettes, da de fleste andre bestemmelser i forvejen kræver specifik 
dataudveksling. Dataudveksling vil her sige de fortrolige data, der er nødvendige for nettets 
drift.

Ændringsforslag 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede udkast til tekniske regler 
dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning 
c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling 
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om grænseoverskridende 
kapacitetstildeling 

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm
j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler 
om lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

h) regler om indbyrdes TSO-
kompensation.

k) energieffektivitet i forbindelse med elnet i) energieffektivitet i forbindelse med elnet

Or. en
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Begrundelse

ENTSOE stiller kun forslag om udkast til tekniske regler, som formelt godkendes af agenturet 
efter omfattende høringer.

Ændringsforslag 48
Werner Langen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle 
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske netrelaterede og 
kommercielle regler dækker følgende 
områder i overensstemmelse med den 
prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) netrelaterede regler om 

gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

h) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

i) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

k) energieffektivitet i forbindelse med elnet j) energieffektivitet i forbindelse med elnet

Or. de
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Begrundelse

Der er behov for at begrænse det europæiske net af transmissionssystemoperatørers 
kompetence til netspecifikke aspekter. Navnlig er vedtagelse af bestemmelser for 
engroshandel og gennemsigtighedskravene på dette område ikke hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 49
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle 
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske netrelaterede og 
kommercielle regler dækker følgende 
områder i overensstemmelse med den 
prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) netrelaterede regler om 

gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

h) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

i) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler om 
lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.

k) energieffektivitet i forbindelse med elnet j) energieffektivitet i forbindelse med elnet

Or. de
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Begrundelse

Der er behov for at begrænse det europæiske net af transmissionssystemoperatørers 
kompetence til netspecifikke aspekter. Navnlig er vedtagelse af bestemmelser for 
engroshandel og gennemsigtighedskravene på dette område ikke hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 50
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) regler om handel udgår

Or. en

Begrundelse

Det europæiske net af transmissionssystemoperatørers kompetence bør begrænses til 
netspecifikke aspekter. Derfor bør artikel 2c, stk. 3, litra g), slettes, idet regler om handel ikke 
omhandler sådanne netrelaterede emner.

Ændringsforslag 51
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske og kommercielle regler og 
redegør for resultaterne af overvågningen 
i årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

udgår

Or. en
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Begrundelse

Overvågningen af ovennævnte regler kan ikke overlades til transmissionssystemoperatørerne 
selv, men bør være en overvågningsopgave for agenturet.

Ændringsforslag 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske og kommercielle regler og 
redegør for resultaterne af overvågningen 
i årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

udgår

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af ovennævnte regler kan ikke overlades til transmissionssystemoperatørerne 
selv, men bør være en overvågningsopgave for agenturet.

Ændringsforslag 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet overvåger gennemførelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og 

4. Agenturet overvåger det europæiske net 
af transmissionssystemoperatørers 
gennemførelse af reglerne.
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redegør for resultaterne af overvågningen 
i årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør have ansvaret for at overvåge gennemførelsen af reglerne.

Ændringsforslag 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
net på energiområdet i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentet og Rådets 
beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

Or. en

Begrundelse

Det var ikke intentionen, at retningslinjerne for transeuropæiske net på energiområdet skulle 
være et juridisk bindende instrument.
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Ændringsforslag 55
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
net på energiområdet i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentet og Rådets 
beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år efter 
agenturets godkendelse af planen. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner tager højde 
for regionale og europæiske aspekter af 
planlægningen af nettet. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at lave en mere generel henvisning til de regionale og europæiske aspekter i 
stedet for en henvisning til retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF. Det er ikke relevant at 
henvise til retningslinjer i deres nuværende form, indhold og formål på dette sted. Desuden 
skal den tiårige netplan ses som en erstatning for TEN-retningslinjer i fremtiden.
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Ændringsforslag 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF21. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år efter 
agenturets godkendelse af planen. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, herunder integration 
af vedvarende energiprojekter i stor skala 
og overgang til intelligente net, udvikling 
af scenarier, en rapport om produktions-
og efterspørgselsoverensstemmelse og en 
vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF21. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energiprojekter i stor skala - f.eks. vind i nord og solenergi i syd - er sammen 
med teknologien omkring intelligente net en vigtig udvikling, som der skal tages behørig 
højde for i den tiårige investeringsplan. Ligeledes bør denne plan ikke kun tage udgangspunkt 
i forsyningssiden, men skal også indeholde investeringer i en mere energieffektiv økonomi.
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Ændringsforslag 57
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF21. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan, som er godkendt af 
agenturet, hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF21. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Or. de

Begrundelse

ENTSO'ernes årlige arbejdsprogram bør skulle godkendes af agenturet. Det skal være i 
overensstemmelse med de prioriteringer, som agenturet fastlægger i lyset af drøftelserne med 
ENTSO'erne og høringen af de øvrige markedsaktører. Denne proces bør også gælde for de 
øvrige dokumenter i stk. 1, som kræver godkendelse.

Ændringsforslag 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert tredje år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår. Investeringsplanen bør være 
vedlagt en oversigt over hindringer for 
den grænseoverskridende udvidelse af 
nettet, som skyldes forskellige 
godkendelsesprocedurer eller forskellig 
godkendelsespraksis.

Or. de

Begrundelse

Formålet med kravet om at ajourføre investeringsplanen hvert tredje år er at skaffe den 
nødvendige information uden unødvendigt bureaukrati. Der er også behov for at tage højde 
for det problem, at grænseoverskridende udvidelse af nettet hindres af forskellige nationale 
regler om godkendelsesprocedurerne. For at finde de nødvendige løsninger eller sikre 
forbedringer ved at identificere bedste praksis er der behov for at overvåge den nuværende 
situation.

Ændringsforslag 59
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår, og planen skal indeholde de 
investeringer i sammenkobling og anden 
infrastruktur, som er nødvendige for 
effektiv handel og konkurrence og for 
forsyningssikkerheden. 
Transmissionssystemoperatørerne skal 
gøre en rimelig indsats for at opfylde den 
offentliggjorte investeringsplan.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at pålægge transmissionssystemoperatørerne en klar forpligtelse til at 
opføre den infrastruktur, der er udpeget i investeringsplanen som nødvendig for at tillade 
effektiv handel og konkurrence og bidrage til forsyningssikkerheden. Den nationale 
regulerende myndighed har en eksplicit forpligtelse i henhold til artikel 22b til at sikre, at 
netoperatører får tilstrækkelige incitamenter til at øge effektiviteten og fremme integrationen 
af markedet.
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Ændringsforslag 60
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår, og planen skal indeholde de 
investeringer i sammenkobling og anden 
infrastruktur, som er nødvendige for 
effektiv handel og konkurrence og for 
forsyningssikkerheden. 
Transmissionssystemoperatørerne skal 
gøre en rimelig indsats for at opfylde den 
offentliggjorte investeringsplan.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at pålægge transmissionssystemoperatørerne en klar forpligtelse til at 
opføre den infrastruktur, der er udpeget i investeringsplanen som nødvendig for at tillade 
effektiv handel og konkurrence og bidrage til forsyningssikkerheden. Den nationale 
regulerende myndighed har en eksplicit forpligtelse i henhold til artikel 22b til at sikre, at 
netoperatører får tilstrækkelige incitamenter til at øge effektiviteten og fremme integrationen 
af markedet.
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Ændringsforslag 61
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om produktionstilstrækkelighed 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner uden at være i 
modstrid med disse og på retningslinjerne 
for de transeuropæiske net på 
energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Or. en

Begrundelse

Hvis disse planer skal lykkes, er det afgørende, at de respekterer de nationale 
investeringsplaner.

Ændringsforslag 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 c – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 8.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette nr. slettes for at tilpasse teksten til den nye procedure, som pålægger agenturet at 
udvikle og - efter omfattende høringer - vedtage retningslinjer. Disse retningslinjer danner 
grundlag for den videre udvikling af kommercielle og tekniske regler.

Ændringsforslag 63
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger, hvordan Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet varetager sine opgaver, jf. 
artikel 2c, stk. 1.

1. Agenturet overvåger, hvordan Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet varetager sine opgaver, jf. 
artikel 2c, stk. 1.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske og kommercielle regler, udkastet 
til den tiårige investeringsplan og udkastet 
til det årlige arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske regler, udkastet til den tiårige 
investeringsplan og udkastet til det årlige 
arbejdsprogram til godkendelse.

Agenturet kan afgive udtalelse til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet inden for tre måneder.

Agenturet godkender de i artikel 2c, stk. 1, 
nævnte dokumenter som forberedt af Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
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Elområdet inden for tre måneder.
Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den 
tiårige investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Agenturet overvåger gennemførelsen af de 
tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram og medtager resultaterne 
af overvågningen i sin årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatører ikke 
overholder Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdets tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram, underretter agenturet 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Investorerne har brug for et klart og stabilt retsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at udkastet til 
de tekniske regler, den tiårige investeringsplan og det årlige arbejdsprogram godkendes af 
ACER og udvikles uden kommerciel indblanding. Overvågningen af gennemførelsen af 
ovennævnte regler bør udføres af de regulerende myndigheder, det vil sige agenturet, og ikke 
af transmissionssystemoperatørerne selv.

Ændringsforslag 64
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske og kommercielle regler, udkastet 
til den tiårige investeringsplan og udkastet 
til det årlige arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske regler, udkastet til den tiårige 
investeringsplan og udkastet til det årlige 
arbejdsprogram til godkendelse.

Agenturet kan afgive udtalelse til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
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Elområdet inden for tre måneder.
Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den 
tiårige investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Agenturet godkender de i artikel 2c, stk. 1, 
nævnte dokumenter som forberedt af Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af ovennævnte kommercielle regler bør udføres af de 
regulerende myndigheder, det vil sige agenturet, og ikke af transmissionssystemoperatørerne 
selv som påpeget i ændringsforslaget ovenfor vedrørende slettelsen af artikel 2c, stk. 4.

Ændringsforslag 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske og kommercielle regler, udkastet 
til den tiårige investeringsplan og udkastet 
til det årlige arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske regler, udkastet til den tiårige 
investeringsplan og udkastet til det årlige 
arbejdsprogram til godkendelse.

Agenturet kan afgive udtalelse til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet inden for tre måneder.
Agenturet forelægger Kommissionen en Agenturet godkender de i artikel 2c, stk. 1, 
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behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den 
tiårige investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

fastsatte dokumenter som forberedt af Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør godkende de tekniske regler. Investorerne har brug for et klart og forudsigeligt 
retsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at udkastet til de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige arbejdsprogram vurderes og godkendes af ACER og udvikles 
uden kommerciel og politisk indblanding.

Ændringsforslag 66
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den tiårige 
investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den tiårige 
investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, navnlig hvad angår 
forsyningsvirksomheder på de nationale 
markeder, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ændrer efter anmodning fra 
Kommissionen den tiårige 
investeringsplan.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at kritiske investeringsbehov bliver identificeret, aftalt og opfyldt i 
tide. Til dette formål foreslås det, at Kommissionen skal kunne kræve ændringer i den tiårige 
investeringsplan. Desuden understreges betydningen af at sikre ligebehandling mellem 
forsyningsvirksomheder (systembrugere) i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 67
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet overvåger gennemførelsen 
af de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram og medtager resultaterne 
af overvågningen i sin årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatører ikke 
overholder Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdets tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram, underretter agenturet 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Der tilføjes et nyt stk. 2a i artikel 2d. Hvis agenturet under overvågningen konstaterer, at 
transmissionssystemoperatørerne eller ENTSO ikke overholder de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og/eller det årlige arbejdsprogram, skal dette indberettes til Kommissionen, 
som så kan iværksætte overtrædelsesprocedurer. Alternativt kunne det overvejes at give de 
nationale regulerende myndigheder ret til at pålægge effektive og afskrækkende sanktioner.
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Ændringsforslag 68
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet overvåger gennemførelsen 
af den tiårige investeringsplan, det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler og medtager 
resultaterne af overvågningen i sin 
årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatører ikke 
overholder Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdets tekniske og kommercielle 
regler, den tiårige investeringsplan og det 
årlige arbejdsprogram, underretter 
agenturet Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af den tiårige investeringsplan, det årlige arbejdsprogram 
og/eller de tekniske og kommercielle regler bør udføres af de regulerende myndigheder, det 
vil sige agenturet, og ikke af transmissionssystemoperatørerne selv. Hvis agenturet under 
overvågningen konstaterer, at transmissionssystemoperatørerne eller ENTSO ikke overholder 
ovennævnte regler, skal dette indberettes til Kommissionen, som så kan iværksætte 
overtrædelsesprocedurer.

Ændringsforslag 69
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet overvåger, at 
transmissionssystemoperatørerne 
gennemfører de tekniske regler, den 
tiårige investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram og medtager resultaterne 
af overvågningen i sin årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatørerne ikke 
overholder de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram, underretter agenturet 
Kommissionen herom.

Or. de

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af reglerne bør være en opgave for de regulerende 
myndigheder, f.eks. agenturet, og bør ikke udføres af transmissionssystemoperatørerne selv.

Ændringsforslag 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2da
Udarbejdelse af retningslinjer
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1. Agenturet udarbejder inden for en 
tidsfrist på højst seks måneder 
retningslinjer med grundlæggende, klare 
og objektive principper for harmonisering 
af de kommercielle og tekniske regler.
2. Under udarbejdelsen af disse 
retningslinjer afholder agenturet åbne, 
transparente og omfattende høringer og 
holder alle relevante parter informeret.
3. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til retningslinjer på grundlag af 
høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til retningslinjer, eller begrunder, 
hvorfor de er blevet afvist.
4. Agenturet kan på eget initiativ eller på 
Europa-Parlamentets eller 
Kommissionens foranledning anvende 
samme procedure til opdatering af 
retningslinjerne.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjer bør udarbejdes og vedtages af agenturet efter omfattende høringer med henblik 
på at fastlægge de centrale principper for harmoniseringen af reglerne. Kun hvis der 
vedtages fornuftige retningslinjer, kan reglerne efterfølgende udarbejdes tilsvarende. Europa-
Parlamentets rolle styrkes, idet det har mulighed for at tage initiativ til ændring af disse 
retningslinjer.

Ændringsforslag 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling og evaluering af tekniske og 
kommercielle regler

Udarbejdelse af tekniske regler

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Efter vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 2ea 
udarbejder ENTSO inden for en tidsfrist 
på seks måneder udkast til tekniske regler 
i henhold til artikel 2c, stk. 3, der fuldt ud 
opfylder principperne i retningslinjerne.

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Under udarbejdelsen af disse regler 
tager ENTSO hensyn til 
markedsdeltagernes tekniske ekspertise og 
holder dem informeret.

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked

3. ENTSO forelægger udkastet til regler 
for agenturet.

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

4. Agenturet afholder åbne, transparente 
og omfattende høringer om udkastet til 
regler.

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

5. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til regler på grundlag af 
høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til regler, eller begrunder, hvorfor 
de er blevet afvist.

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:

6. Agenturet kan på eget initiativ eller 
efter anmodning fra ENTSO anvende den 
i stk. 2 beskrevne procedure i forbindelse 
med ændring af de eksisterende regler.

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 

7. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til regler på grundlag af 



PE404.668v01-00 50/117 AM\717090DA.doc

DA

Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,

høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til regler, eller begrunder, hvorfor 
de er blevet afvist.

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,

8. Agenturet kan på eget initiativ eller 
efter anmodning fra ENTSO anvende den 
i stk. 2 beskrevne procedure i forbindelse 
med ændring af de eksisterende regler.

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.
4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 8.

Or. en

Begrundelse

De tekniske regler bør udarbejdes af ENTSO under fuld overholdelse af de vedtagne 
retningslinjer. Agenturet færdiggør og vedtager disse regler efter omfattende høringer.

Ændringsforslag 72
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Efter høring af alle interessenter i 
henhold til artikel … i forordning (EF) … 
om oprettelse af et agentur for samarbejde 
mellem energimyndigheder udarbejder
agenturet strategiske retningslinjer for Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet på de i artikel 2c, stk. 3 og 5, 
nævnte områder, som danner grundlag 
for udarbejdelsen af de detaljerede 
tekniske regler og for den tiårige 
investeringsplan, herunder 
produktionsdækningsperspektiverne.
Efter udarbejdelsen af et udkast til 
strategiske retningslinjer forelægger 
agenturet dette udkast for Kommissionen, 
som kan vedtage disse strategiske 
retningslinjer efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 13, stk. 2.
1a. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet udarbejder inden for en 
rimelig frist et udkast til regler på de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte områder samt 
forslag til en tiårig investeringsplan, 
herunder 
produktionsdækningsperspektiverne, i 
henhold til artikel 2c, stk. 5, med 
udgangspunkt i de af Kommissionen i 
henhold til stk. 1 vedtagne strategiske 
retningslinjer. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger udkastet til 
tekniske regler og forslaget til en tiårig 
investeringsplan for agenturet til 
agenturets godkendelse. 
1b. Agenturet godkender udkastet til 
tekniske regler og forslaget til tiårig 
investeringsplan i henhold til artikel X og 
artikel Y i forordning … om oprettelse af 
et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder. Før det godkender 
reglerne og forslaget til tiårig 
investeringsplan, skal agenturet sikre sig, 
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at de detaljerede tekniske regler og 
forslaget til tiårig investeringsplan er i 
overensstemmelse med de strategiske 
retningslinjer, og at de sikrer 
ikkediskrimination, reel konkurrence og 
et velfungerende marked.

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

a) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

b) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk regel, som Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har udarbejdet på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder, og som 
agenturet har vedtaget i henhold til stk. 
1b.

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:
a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
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regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,
c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 8.

2a. Kommissionen kan efter henstilling 
fra agenturet vedtage retningslinjer for de 
kommercielle regler.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.
2b. Stk. 2a berører ikke Kommissionens 
ret til at vedtage og ændre retningslinjer 
som fastlagt i artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et egentligt 
konkurrencedygtigt EU-marked, hvor transmissionssystemoperatørerne har mulighed for at 
regulere sig selv. Med dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og 
dybden af de foreslåede tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres 
af ACER ex ante, hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en 
udvalgsprocedure. ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer. 
Transmissionssystemoperatørerne er stærkt interesseret i de kommercielle regler (da de har 
indflydelse på transmissionssystemoperatørernes omkostninger), hvorfor de ikke bør 
udarbejde disse kommercielle regler.
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Ændringsforslag 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Agenturet kan opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

Or. de

Begrundelse

Det bør være agenturet og ikke Kommissionen, der er det organ, der er kompetent til at 
opfordre nettet til at udarbejde regler af denne art.

Ændringsforslag 74
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet udarbejder inden for en 
rimelig frist et udkast til regler på de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte områder samt 
forslag til en tiårig investeringsplan, 
herunder 
produktionsdækningsperspektiverne, i 
henhold til artikel 2c, stk. 5, med 
udgangspunkt i de af Kommissionen i 
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henhold til stk. 1 vedtagne strategiske 
retningslinjer. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger udkastet til 
tekniske regler og forslaget til tiårig 
investeringsplan for agenturet til 
agenturets godkendelse. 

Or. en

Begrundelse

De foreslåede tekniske regler bør defineres ex ante. I begyndelsen af lovgivningsprocessen 
bør ACER yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne som grundlag for udarbejdelsen af de tekniske regler. Med udgangspunkt i 
denne rådgivning foreslår vi, at der gennem udvalgsproceduren udarbejdes bindende 
strategiske retningslinjer, hvorpå det fremtidige arbejde baseres. ENTSO'erne udarbejder 
udkast til tekniske regler med udgangspunkt i de bindende strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 75
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet godkender udkastet til 
tekniske regler og forslaget til tiårig 
investeringsplan i henhold til artikel X og 
artikel Y i forordning … om oprettelse af 
et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder. Før det godkender 
reglerne og forslaget til tiårig 
investeringsplan, skal agenturet sikre sig, 
at de detaljerede tekniske regler og 
forslaget til tiårig investeringsplan er i 
overensstemmelse med de strategiske 
retningslinjer, og at de sikrer 
ikkediskrimination, reel konkurrence og 
et velfungerende marked.

Or. en
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Begrundelse

De foreslåede tekniske regler bør defineres ex ante. I begyndelsen af lovgivningsprocessen 
bør ACER yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne som grundlag for udarbejdelsen af de tekniske regler. Med udgangspunkt i 
denne rådgivning foreslår vi, at der gennem udvalgsproceduren udarbejdes bindende 
strategiske retningslinjer, hvorpå det fremtidige arbejde baseres. ENTSO'erne udarbejder 
udkast til tekniske regler med udgangspunkt i de bindende strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 76
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

a) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel 
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

b) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel 
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, og som agenturet 
har vedtaget i henhold til stk. 1b.

Or. en
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Begrundelse

Da agenturet, før det vedtager reglerne, skal gennemgå dem og kontrollere, at de er i 
overensstemmelse med de strategiske retningslinjer, og at de sikrer ikkediskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked, kan afsnit a i stk. 2 udgå.

Ændringsforslag 77
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:

udgår

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,
c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

Stk. 3 udgår, da det indeholder bestemmelser om den afsluttende udvalgsprocedure (i 
slutningen af proceduren), hvilket ikke er nødvendigt, da udvalgsproceduren i henhold til 
CEER's forslag bør finde sted i begyndelsen af lovgivningsprocessen og bør følges op af 
agenturets vedtagelse af det af ENTSO'erne forelagte udkast til tekniske regler.

Ændringsforslag 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller
efter henstilling fra agenturet vedtage
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:

3. Kommissionen kan efter henstilling fra 
agenturet ændre retningslinjer på de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte områder, hvis den 
skønner:

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

denne forordning ved at supplere den, 
ændres efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i et hensigtsmæssigt 
forløb af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 79
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
efter henstilling fra agenturet vedtage
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:

3. Kommissionen vedtager på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den finder det 
nødvendigt at sikre, at punkterne i artikel 
2c, stk. 1-3, udvikler sig på en måde, der 
er forenelig med målene for det indre 
marked, og:

Or. en

Begrundelse

Såfremt transmissionssystemoperatørerne ikke er i stand til at få vedtaget reglerne, kan 
Kommissionen vedtage bindende retningslinjer via udvalgsproceduren. I forslaget til ændret 
elforordning er denne mulighed formuleret vagt. For at sikre 
transmissionssystemoperatørerne og de øvrige interessenter størst mulig gennemsigtighed må 
der ikke være tvivl om, at Kommissionen vil vedtage bindende retningslinjer, hvis ikke 
transmissionssystemoperatørerne er i stand til at varetage deres lovgivningsmæssige opgaver.
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Ændringsforslag 80
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med vedtagelsen af 
retningslinjerne hører Kommissionen 
repræsentative netbrugerorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Reel høring af alle interessenter er afgørende for at sikre, at der bliver taget højde for alle 
relevante interesser i beslutningerne om elmarkedets funktion.

Ændringsforslag 81
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 8.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 4 udgår, da det ikke har nogen mening, efter at stk. 3 er udgået (se ændringsforslag 12).
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Ændringsforslag 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 8.

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at ændre retningslinjer som fastlagt i 
artikel 8.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i et hensigtsmæssigt 
forløb af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 83
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen kan efter henstilling
fra agenturet vedtage retningslinjer for de 
kommercielle regler.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

For så vidt angår de kommercielle regler, foreslås det, at Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer efter henstilling fra agenturet (stk. 5). Transmissionssystemoperatørerne er 
operatører af monopolinfrastrukturerne og deltager ikke i den konkurrerende del af markedet. 
Ikke desto mindre er de stærkt interesseret i de kommercielle regler (da de har indflydelse på 
transmissionssystemoperatørernes omkostninger), hvorfor de ikke bør udarbejde disse 
kommercielle regler.

Ændringsforslag 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet, såfremt den agter 
at vedtage retningslinjer i henhold til 
artikel 2e, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen griber ind i henhold til forordningens artikel 2e, stk. 3, betyder det, at 
nettet af transmissionssystemoperatører, som finansieres med offentlige midler, ikke 
varetager sine opgaver i det i forordningen foreskrevne omfang. Parlamentet og Rådet bør 
holdes behørigt underrettet, så de kan foretage de nødvendige ændringer.

Ændringsforslag 85
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Stk. 4a berører ikke Kommissionens 
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ret til at vedtage og ændre retningslinjer 
som fastlagt i artikel 8.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår de kommercielle regler, foreslås det, at Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer efter henstilling fra agenturet (stk. 5). Transmissionssystemoperatørerne er 
operatører af monopolinfrastrukturerne og deltager ikke i den konkurrerende del af markedet. 
Ikke desto mindre er de stærkt interesseret i de kommercielle regler (da de har indflydelse på 
transmissionssystemoperatørernes omkostninger), hvorfor de ikke bør udarbejde disse 
kommercielle regler.

Ændringsforslag 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2ea
Udarbejdelse af retningslinjer

1. Efter at have hørt agenturet udarbejder 
Kommissionen en årlig prioritetsliste over 
emner af største betydning for 
udviklingen af det indre 
elektricitetsmarked. 
2. Under henvisning til denne 
prioritetsliste bemyndiger Kommissionen 
agenturet til inden for en tidsfrist på højst 
seks måneder at udarbejde retningslinjer 
med grundlæggende, klare og objektive 
principper for harmonisering af reglerne i 
henhold til artikel 2c.
3. Under udarbejdelsen af disse 
retningslinjer afholder agenturet en lang 
række åbne, gennemsigtige høringer og 
holder ENTSO og de øvrige interessenter 
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informeret.
4. Agenturet færdiggør udkastet til 
retningslinjer på grundlag af 
høringsresultaterne. Det offentliggør alle 
de kommentarer, det har modtaget, 
medmindre de er fortrolige, og redegør 
for, i hvilket omfang de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til 
retningslinjer, eller begrunder, hvorfor de 
er blevet afvist.
5. Kommissionen forelægger udkastet til 
retningslinjer for det i artikel 13, stk. 1, 
nævnte udvalg til endelig godkendelse i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 13, stk. 2.
6. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller på agenturets foranledning anvende 
samme procedure til opdatering af 
retningslinjerne.

Or. en

Begrundelse

Forslag, der har til formål at præcisere proceduren for udarbejdelse af retningslinjerne. 
Kommissionen bemyndiger agenturet, som afholder høringer samt udarbejder og vedtager 
retningslinjerne. Kommissionen gør retningslinjerne bindende gennem udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2ea
Udarbejdelse af kommercielle regler

1. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i
overensstemmelse med artikel 2da 
udarbejder agenturet inden for en tidsfrist 
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på seks måneder et udkast til 
kommercielle regler, der fuldt ud opfylder 
principperne i retningslinjerne.
2. Under udarbejdelsen af disse regler 
afholder agenturet åbne, transparente og 
omfattende høringer og holder alle 
relevante parter informeret.
3. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til kommercielle regler på 
grundlag af høringsresultaterne.
Agenturet offentliggør alle de 
kommentarer, det har modtaget, og 
redegør for, hvorfor de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til 
retningslinjer, eller begrunder, hvorfor de 
er blevet afvist.
4. Agenturet kan på eget initiativ eller 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet 
anvende samme procedure i forbindelse 
med ændring af de eksisterende regler.

Or. en

Begrundelse

De kommercielle regler bør udarbejdes og vedtages på grundlag af en omfattende høring 
afholdt af agenturet. Europa-Parlamentets rolle styrkes, idet det har mulighed for at tage 
initiativ til ændring af disse regler.

Ændringsforslag 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2eb
Udarbejdelse af regler

1. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i 
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overensstemmelse med artikel 2ea 
bemyndiger Kommissionen ENTSO til 
inden for en tidsfrist på seks måneder at 
udarbejde et udkast til regler, der fuldt ud 
opfylder principperne i retningslinjerne.
2. Under udarbejdelsen af disse regler 
tager ENTSO hensyn til 
markedsdeltagernes tekniske ekspertise og 
holder dem informeret.
3. ENTSO forelægger udkastet til regler 
for agenturet.
4. Agenturet afholder åbne, transparente 
og omfattende høringer om udkastet til 
regler.
5. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til regler på grundlag af 
høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, medmindre de er fortrolige, og 
redegør for, hvorfor de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til regler, 
eller begrunder, hvorfor de er blevet 
afvist.
6. Agenturet kan på eget initiativ eller 
efter anmodning fra ENTSO anvende 
samme procedure i forbindelse med 
ændring af de eksisterende regler.

Or. en

Begrundelse

Forslag, der har til formål at præcisere proceduren for udarbejdelse af reglerne. 
Kommissionen bemyndiger ENTSO, der varetager den tekniske udarbejdelse i samarbejde 
med markedsdeltagerne. Agenturet afholder høringer og vedtager dem.

Ændringsforslag 89
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2f udgår
Høringer

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle forsynings-
og produktionsselskaber, kunder, 
systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger.
2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører emnerne i stk. 1, offentliggøres.
3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, 
stk. 1 og 2, gør det rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og for, hvordan det har taget 
hensyn hertil. Har det ikke taget hensyn 
til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Or. en

Begrundelse

ERGEG gennemfører i øjeblikket offentlige høringer på EU-plan. Agenturet bør derfor 
varetage denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med 
gennemførelse af offentlige høringer. Agenturer varetager desuden alle markedsdeltagernes 
interesser, hvorimod transmissionssystemoperatørerne kan være en interesseret part.
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Ændringsforslag 90
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2f udgår
Høringer

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle forsynings-
og produktionsselskaber, kunder, 
systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger.
2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører emnerne i stk. 1, offentliggøres.
3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, 
stk. 1 og 2, gør det rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og for, hvordan det har taget 
hensyn hertil. Har det ikke taget hensyn 
til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Or. en
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Begrundelse

ERGEG gennemfører i øjeblikket offentlige høringer på EU-plan. Agenturet bør derfor 
varetage denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med 
gennemførelse af offentlige høringer. Agenturer varetager desuden alle markedsdeltagernes 
interesser, hvorimod transmissionssystemoperatørerne kan være en interesseret part.

Ændringsforslag 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2f udgår
Høringer

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle forsynings-
og produktionsselskaber, kunder, 
systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger.
2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører emnerne i stk. 1, offentliggøres.
3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, 
stk. 1 og 2, gør det rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og for, hvordan det har taget 
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hensyn hertil. Har det ikke taget hensyn 
til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Or. en

Begrundelse

ERGEG gennemfører i øjeblikket offentlige høringer på EU-plan. Agenturet bør derfor 
varetage denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med 
gennemførelse af offentlige høringer. Agenturer varetager desuden alle markedsdeltagernes 
interesser, hvorimod transmissionssystemoperatørerne kan være en interesseret part.

Ændringsforslag 92
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle forsynings- og 
produktionsselskaber, kunder, 
systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager medlemsstaterne og de 
kompetente nationale myndigheder, alle 
forsynings- og produktionsselskaber, 
kunder, systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre alle berørte aktørers deltagelse.
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Ændringsforslag 93
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle forsynings- og 
produktionsselskaber, kunder, 
systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger.

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine opgaver 
omfattende høringer af organisationer, der 
repræsenterer netbrugerne, på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af 
høringsprocedurerne, de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3.

Or. en

Begrundelse

Høringernes effektivitet sikres gennem fastlæggelse af passende regler og procedurer. Det er 
også vigtigt, at alle deltagernes svar samt samspillet mellem ENTSO og repræsentanter for 
netbrugerne fremgår af referaterne fra høringsmøderne.

Ændringsforslag 94
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 f – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Formålet med høringerne i stk. 1 er at 
tage hensyn til alle berørte parters 
interesser i beslutningsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatører er som følge af deres monopolstilling ikke vant til at 
forhandle med deres kunder, netbrugerne. For at undgå at transmissionssystemoperatørerne 
oplyser netbrugerne snarere end at rådgive dem, vil det øge deres effektivitet at fastlægge 
formålet med høringerne.

Ændringsforslag 95
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet, jf. artikel 2a til 2h, bæres af 
transmissionssystemoperatørerne og
medtages i tarifberegningen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet, jf. artikel 2a til 2h, bæres af 
transmissionssystemoperatørerne og 
medtages i tarifberegningen.

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet, jf. artikel 2a til 2h, bæres af 
transmissionssystemoperatørerne og 
medtages i tarifberegningen. De 
regulerende myndigheder godkender kun 
disse omkostninger, hvis de er rimelige og 
forholdsmæssige.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås, at de europæiske forbrugere kommer til at bære omkostningerne som følge af 
denne organisations ineffektivitet.

Ændringsforslag 97
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet, jf. artikel 2a til 2h, bæres af 
transmissionssystemoperatørerne og 
medtages i tarifberegningen.

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet, jf. artikel 2a til 2h, bæres af 
transmissionssystemoperatørerne og 
medtages i tarifberegningen. De 
regulerende myndigheder godkender kun 
disse omkostninger, hvis de er rimelige og 
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forholdsmæssige.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås, at de europæiske forbrugere kommer til at bære omkostningerne som følge af 
denne organisations ineffektivitet.

Ændringsforslag 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2h udgår
Regionalt samarbejde mellem 

transmissionssystemoperatørerne
1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden 
for rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør de en 
regional investeringsplan hvert andet år 
og kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
investeringsplan.
Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
investeringsplan nævnt i artikel 2c, stk. 1, 
litra c).
2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af 
nettet, og fremmer udviklingen af 
energibørser, fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet gennem 
implicitte auktioner og integreringen af 
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mekanismerne for balancering og 
reservestrøm.
3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.
Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet og agenturet om dette 
spørgsmål."

Or. en

Begrundelse

De eksisterende europæiske regler forhindrer ikke transmissionssystemoperatørerne i at gå 
længere end minimumskravene, og forhindrer dem ikke i at etablere et tæt samarbejde med 
nabolande. Definitionen af regionale områder vil uundgåeligt medføre en konsolidering af 
regionale markeder og nye "grænser" inden for EU. Det giver ikke mening. I et sammenkoblet 
system skal pålideligheden og de grænseoverskridende strømme rent faktisk sikres globalt, 
hvilket anerkendes af UCTE i sammenslutningens seneste rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed fra januar 2008.

Ændringsforslag 99
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
fremmer udviklingen af energibørser, og 
fremmer, i det omfang det er økonomisk 
effektivt, fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet gennem 
implicitte auktioner og forenelige
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balancering og reservestrøm. grænseoverskridende 
balanceringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Fordeling af grænseoverskridende kapacitet gennem implicitte auktioner og integrering af 
mekanismer for balancering kan i visse tilfælde være en dyr og kompleks løsning i forhold til 
nyttevirkningen. Transmissionssystemoperatørerne bør have mulighed for at fremme 
løsninger, der sikrer de bedst mulige grænseoverskridende ordninger.

Ændringsforslag 100
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering og reservestrøm.

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer en koordineret fordeling af 
grænseoverskridende kapacitet og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering og reservestrøm.

Or. en

Begrundelse

Det er ønskeligt at opnå en harmonisering af net og kommercielle regler på et integreret 
marked, men dette betyder ikke, at ordningerne skal være identiske i de enkelte 
medlemsstater. Det vil tage ekstremt lang tid og i sidste ende måske vise sig at være umuligt 
at gennemføre en harmoniseret markedsstruktur. Energibørser og implicitte auktioner kan 
anvendes til at styre den grænseoverskridende handel, men der er også andre muligheder, og 
disse bør ikke udelukkes.
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Ændringsforslag 101
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering og reservestrøm.

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte eller 
eksplicitte auktioner, der fastlægges af de 
berørte transmissionssystemoperatører i
fællesskab, og integreringen af 
mekanismerne for balancering og 
reservestrøm.

Or. en

Begrundelse

Selv om implicitte auktioner er et økonomisk effektivt redskab til fordeling af 
grænseoverskridende kapacitet, er det ikke altid hensigtsmæssigt, da det ikke er tilpasset nye 
regionale energimarkeder som følge af liberaliseringen og ikke sikrer en tilstrækkelig 
elektricitetsudveksling på lang sigt (på måneds- eller årsbasis).

Ændringsforslag 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

udgår
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denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.
Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet og agenturet om dette 
spørgsmål.

Or. de

Begrundelse

Det regionale samarbejde organiseres internt af nettet. Vilkårene for dette samarbejde og 
spørgsmålet om på hvilket organisationsniveau, det skal understøttes, skal fastsættes i nettets 
vedtægter. Det er ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at Kommissionen træffer særlige 
foranstaltninger på dette område.

Ændringsforslag 103
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

udgår

Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet og agenturet om dette 
spørgsmål."

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 104
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

3. Med det formål at oprette et reelt indre 
marked kan Kommissionen fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker, 
under hensyntagen til de eksisterende 
regionale samarbejdsstrukturer. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 13, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke ses bort fra det eksisterende regionale samarbejde.

Ændringsforslag 105
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 3. Kommissionen kan først fastlægge det 
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geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker, efter 
høring af medlemsstaterne i det 
pågældende geografiske område. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 13, stk. 2.

Or. ro

Begrundelse

Medlemsstaterne i regionen har ikke blot kendskab til eksisterende tilslutninger mellem 
eltransmissionssystemoperatører, men også til elforsyningskapaciteten og efterspørgslen i 
nabolande.

Ændringsforslag 106
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 2 h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2ha
Teknisk samarbejde mellem 

transmissionssystemoperatør fra 
Fællesskabet og fra tredjelande

1. Teknisk samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatør fra 
Fællesskabet og 
transmissionssystemoperatør fra 
tredjelande overvåges af de nationale 
regulerende myndigheder.
2. Hvis der i forbindelse med det tekniske 
samarbejde konstateres 
uoverensstemmelser med de regler og 
procedurer, som agenturet har vedtaget, 
anmoder den nationale regulerende 
myndighed agenturet om en afklaring.
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Or. lt

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen bestemmelser om gennemførelsen af samarbejdet med 
transmissionssystemoperatør på teknisk niveau.

Ændringsforslag 107
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Produktionsselskaber, som ejer eller 
driver produktionsanlæg, hvoraf ét har en 
installeret kapacitet på mindst 250 MW, 
holder i fem år alle de timedata for hvert
anlæg, der behøves til at kontrollere alle 
operationelle fordelingsbeslutninger og 
tilbudsadfærden på elbørser, auktioner 
for samkøringskapacitet, reservemarkeder 
og OTC-markeder, til rådighed for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen. De data pr. anlæg og pr. 
time, der skal opbevares, omfatter bl.a. 
data om ledig produktionskapacitet og 
afsatte reserver, herunder fordelingen af 
de pågældende afsatte reserver pr. anlæg,
på tidspunktet for tilbudsgivningen og 
produktionen.

6. Produktionsselskaber, som ejer eller 
driver produktionsanlæg, hvoraf ét har en 
installeret kapacitet på mindst 250 MW, 
holder i fem år alle timedata for anlæg med 
en installeret kapacitet på over 100 MW 
brutto til rådighed for den nationale 
regulerende myndighed, den nationale 
konkurrencemyndighed og Kommissionen. 
De data pr. anlæg og pr. time, der skal 
opbevares, omfatter bl.a. data om ledig 
produktionskapacitet og afsatte reserver på 
tidspunktet for tilbudsgivningen og 
produktionen.

Or. de

Begrundelse

Det er næsten umuligt at opbevare alle data, der er nødvendige for at rekonstruere 
kraftværkernes operationelle beslutninger og budstrategi. Denne bestemmelse vil desuden 
medføre en uretfærdig forskelsbehandling af produktionsvirksomheder i forhold til 
uafhængige handlere (uden egen produktionskapacitet), idet kun produktionsvirksomhederne 
skal opbevare sådanne data. Dette synes uretfærdigt, idet de kun repræsenterer en del af det 
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samlede udbud på markedet.

Ændringsforslag 108
Werner Langen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Produktionsselskaber, som ejer eller 
driver produktionsanlæg, hvoraf ét har en 
installeret kapacitet på mindst 250 MW, 
holder i fem år alle de timedata for hvert
anlæg, der behøves til at kontrollere alle 
operationelle fordelingsbeslutninger og 
tilbudsadfærden på elbørser, auktioner 
for samkøringskapacitet, reservemarkeder 
og OTC-markeder, til rådighed for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen. De data pr. anlæg og pr. 
time, der skal opbevares, omfatter bl.a. 
data om ledig produktionskapacitet og 
afsatte reserver, herunder fordelingen af 
de pågældende afsatte reserver pr. anlæg,
på tidspunktet for tilbudsgivningen og 
produktionen.

6. Produktionsselskaber, som ejer eller 
driver produktionsanlæg, hvoraf ét har en 
installeret kapacitet på mindst 250 MW, 
holder i fem år alle timedata for anlæg med 
en installeret kapacitet på over 100 MW 
brutto til rådighed for den nationale 
regulerende myndighed, den nationale 
konkurrencemyndighed og Kommissionen. 
De data pr. anlæg og pr. time, der skal 
opbevares, omfatter bl.a. data om ledig 
produktionskapacitet og afsatte reserver på 
tidspunktet for tilbudsgivningen og 
produktionen.

Or. de

Begrundelse

Det er næsten umuligt at opbevare alle data, der er nødvendige for at rekonstruere 
kraftværkernes operationelle beslutninger og budstrategi. Denne bestemmelse vil desuden 
medføre en uretfærdig forskelsbehandling af produktionsvirksomheder i forhold til 
uafhængige handlere (uden egen produktionskapacitet), idet kun produktionsvirksomhederne 
skal opbevare sådanne data. Dette synes uretfærdigt, idet de kun repræsenterer en del af det 
samlede udbud på markedet.
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Ændringsforslag 109
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Produktionsselskaber, som ejer eller 
driver produktionsanlæg, hvoraf ét har en 
installeret kapacitet på mindst 250 MW, 
holder i fem år alle de timedata for hvert
anlæg, der behøves til at kontrollere alle 
operationelle fordelingsbeslutninger og 
tilbudsadfærden på elbørser, auktioner 
for samkøringskapacitet, reservemarkeder 
og OTC-markeder, til rådighed for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen. De data pr. anlæg og pr. 
time, der skal opbevares, omfatter bl.a.
data om ledig produktionskapacitet og 
afsatte reserver, herunder fordelingen af 
de pågældende afsatte reserver pr. anlæg, 
på tidspunktet for tilbudsgivningen og 
produktionen.

6. Produktionsselskaber, som ejer eller 
driver produktionsanlæg, hvoraf ét har en 
installeret kapacitet på mindst 250 MWe, 
holder i fem år alle timedata for anlæg med 
en installeret kapacitet på mindst 250 
MWe til rådighed for den nationale 
regulerende myndighed, den nationale 
konkurrencemyndighed og Kommissionen. 
De data pr. anlæg og pr. time, der skal
opbevares, omfatter data om ledig 
produktionskapacitet og afsatte reserver.

Or. en

Begrundelse

Det er praktisk taget umuligt at samle alle data, der er nødvendige for at kontrollere alle 
operationelle fordelingsbeslutninger og tilbudsadfærden på elauktionerne. Den foreslåede 
bestemmelse vil desuden medføre forskelsbehandling af produktionsvirksomheder og 
uafhængige handlere, idet kun produktionsvirksomhederne skal stille de data til rådighed for 
reguleringsmyndighederne, som er nødvendige for kontrollen af deres operationelle 
fordelingsbeslutninger og tilbudsadfærden.
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Ændringsforslag 110
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:
"De regulerende myndigheder overvåger 
styringen af overbelastning i de nationale 
elektricitetssystemer og samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til myndighederne 
med henblik på godkendelse. De 
regulerende myndigheder kan anmode om 
ændringer af disse regler, inden de 
godkender dem."

Or. en

(Ændring af eksisterende artikel 6, stk. 1, i forordning 1228/2003 ved tilføjelse af to nye 
afsnit)

Begrundelse

Det skal fremgå klart af forordning 1228/2003, at procedurerne for styring af overbelastning 
skal godkendes formelt af de regulerende myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse.

Ændringsforslag 111
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 6 indsættes følgende stk. 1a:
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"1a. De regulerende myndigheder 
overvåger styringen af overbelastning i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til myndighederne 
med henblik på godkendelse. De 
regulerende myndigheder kan anmode om 
ændring af disse regler, inden de 
godkender dem."

Or. en

(Indføjelse af et nyt stk. 1a i artikel 6 i forordning 1228/2003/EF)

Begrundelse

Det skal fremgå klart i forordning 1228/2003, at procedurerne for styring af overbelastning 
skal godkendes formelt af de regulerende myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse.

Ændringsforslag 112
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 6 indsættes følgende stk. 1a:
"1a. De regulerende myndigheder 
overvåger styringen af overbelastning i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til myndighederne 
med henblik på godkendelse. De 
regulerende myndigheder kan anmode om 
ændring af disse regler, inden de 
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godkender dem."

Or. en

(Indføjelse af et nyt stk. 1a i artikel 6 i forordning 1228/2003/EF)

Begrundelse

Det skal fremgå klart i forordning 1228/2003, at procedurerne for styring af overbelastning 
skal godkendes formelt af de regulerende myndigheder for at sikre dens effektive 
gennemførelse.

Ændringsforslag 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 6 tilføjes følgende stk. 1a:
"1a. De regulerende myndigheder 
overvåger styringen af overbelastning i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer."

Or. en

(Indføjelse af et nyt stk. 1a i artikel 6 i forordning 1228/2003)

Begrundelse

Det skal fremgå klart i forordning 1228/2003, at procedurerne for styring af overbelastning 
skal godkendes formelt af de regulerende myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse.
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Ændringsforslag 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I artikel 6 tilføjes følgende stk. 1b:
"1b. Transmissionssystemoperatører 
indsender deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling og tildeling af 
indtægter fra overbelastning, der skal 
godkendes, til myndighederne. De 
regulerende myndigheder kan anmode om 
ændring af disse regler, inden de 
godkender dem."

Or. en

(Indføjelse af et nyt stk. 1b i artikel 6 i forordning 1228/2003)

Begrundelse

Det skal fremgå klart i forordning 1228/2003, at procedurerne for styring af overbelastning 
skal godkendes formelt af de regulerende myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse.

Ændringsforslag 115
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indtægter fra tildeling af 
samkøringslinjer benyttes til følgende 
formål i følgende prioriteringsrækkefølge:

6. Indtægter fra tildeling af 
samkøringslinjer indsættes på en separat 
konto og benyttes til:

(a) sikring af, at den tildelte kapacitet står 
til rådighed

(a) projekter, der skal styrke netværket, 
der er godkendt af agenturet
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(b) netinvesteringer, der bevarer eller 
forøger samkøringslinjernes kapacitet

(b) netinvesteringer, der bevarer eller 
forøger samkøringslinjernes kapacitet

Hvis indtægterne ikke kan benyttes til 
formålene i stk. 1, litra a) eller b), 
indsættes de på en separat konto, indtil de 
kan benyttes til disse formål. Drejer det 
sig om en uafhængig systemoperatør, 
opbevares indtægter, der måtte restere 
efter anvendelsen af litra a) og b), af den 
uafhængige systemoperatør på en separat 
konto, indtil de kan benyttes til formålene 
i stk. 1, litra a) og b)."

Or. it

Begrundelse

Overbelastning skal styres for at styrke transmissionsnettene.

Ændringsforslag 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indtægter fra tildeling af 
samkøringslinjer benyttes til følgende 
formål i følgende prioriteringsrækkefølge:

6. Indtægter fra tildeling af 
samkøringslinjer og 
overbelastningsafgifter benyttes til 
følgende formål:

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af indtægter fra overbelastningsafgifter skal klart defineres i forordning 
1228/2003 for at sikre en effektiv gennemførelse.
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Ændringsforslag 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indtægter fra tildeling af 
samkøringslinjer benyttes til følgende 
formål i følgende prioriteringsrækkefølge:

6. Indtægter fra tildeling af 
samkøringslinjer benyttes til følgende 
formål:

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen prioritet for tildelingen af indtægter, da den ideelle tildelingsmetode 
afhænger af netværket og de mulige "flaskehalses" strukturelle karakter.

Ændringsforslag 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) netinvesteringer, der bevarer eller 
forøger samkøringslinjernes kapacitet

(b) netinvesteringer, der bevarer eller 
forøger samkøringslinjernes kapacitet, og 
navnlig dem, der muliggør udviklingen af 
intelligente forsyningsnet og 
integrationen af både stor produktion af 
vedvarende energi og decentral 
energiproduktion

Or. en

Begrundelse

Denne del skal være i overensstemmelse med EU's eksisterende politik, der er for 
energieffektivitet og vedvarende energi.
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Ændringsforslag 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) som en indtægt, som de nationale 
reguleringsmyndigheder skal tage hensyn 
til ved godkendelsen af
beregningsmetoden for netværkstakster 
og/eller ved vurderingen af, hvorvidt 
taksterne bør ændres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter en bestemmelse, der blev slettet fra forordning 
1228/2003.

Ændringsforslag 120
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) som en indtægt, som 
reguleringsmyndighederne skal tage 
hensyn til ved godkendelsen af 
beregningsmetoden for netværkstakster 
og/eller ved vurderingen af, hvorvidt 
taksterne bør ændres.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå den juridiske usikkerhed, der opstår ved 
eliminering af muligheden for at tage dem i betragtning ved beregningen af takster.

Ændringsforslag 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) lokaliseringsfremmende signaler, 
efterspørgselsbaserede foranstaltninger,
som f.eks. belastningsomfordeling og 
modkøb;

Or. en

Begrundelse

Lokaliseringsfremmende signaler bør opfordre forsyningsoperatørerne til at opbygge deres 
kapacitet i områder, der ligger tæt på forbrugerne, og undgå potentielle 
transmissionsflaskehalse. Belastningsomfordeling er et grundlæggende mål for 
efterspørgselsbaseret styring, da det ændrer energimønsteret, så spidsenergiforbruget 
omfordeles til ikkebelastede perioder. Slutteligt betyder modkøb, at fordelingen favoriserer 
elektricitetsstrømme frem for hovedstrømmene, der overbelaster systemet.

Ændringsforslag 122
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes til 
formålene i stk. 1, litra a) eller b), 
indsættes de på en separat konto, indtil de 

Hvis indtægterne ikke effektivt kan 
benyttes til formålene i stk. 1, litra a) eller 
b), inden udgangen af det år, de erhverves 
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kan benyttes til disse formål. Drejer det 
sig om en uafhængig systemoperatør, 
opbevares indtægter, der måtte restere 
efter anvendelsen af litra a) og b), af den 
uafhængige systemoperatør på en separat 
konto, indtil de kan benyttes til formålene 
i stk. 1, litra a) og b)."

i, skal disse indtægter benyttes til formålet 
i litra c) ovenfor."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå den juridiske usikkerhed, der opstår ved 
eliminering af muligheden for at tage dem i betragtning ved beregningen af takster.

Ændringsforslag 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes til 
formålene i stk. 1, litra a) eller b), indsættes 
de på en separat konto, indtil de kan 
benyttes til disse formål. Drejer det sig om 
en uafhængig systemoperatør, opbevares 
indtægter, der måtte restere efter 
anvendelsen af litra a) og b), af den 
uafhængige systemoperatør på en separat 
konto, indtil de kan benyttes til formålene 
i stk. 1, litra a) og b)."

Hvis indtægterne ikke kan benyttes til 
formålene i stk. 1, litra a) eller b), indsættes 
de på en separat konto, indtil de kan 
benyttes til disse formål. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med en fuld ejerskabsmæssig adskillelse bør ISO-delen slettes 
fra dette afsnit.
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Ændringsforslag 124
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis indtægterne ikke kan benyttes til 
formålene i stk. 1, litra a) eller b), 
indsættes de på en separat konto, indtil de 
kan benyttes til disse formål. Drejer det 
sig om en uafhængig systemoperatør, 
opbevares indtægter, der måtte restere 
efter anvendelsen af litra a) og b), af den 
uafhængige systemoperatør på en separat 
konto, indtil de kan benyttes til formålene 
i stk. 1, litra a) og b)."

Hvis indtægterne ikke kan benyttes til 
formålene i stk. 1, litra a) eller b), kan de 
med agenturets godkendelse betragtes 
som en indtægt, som 
reguleringsmyndighederne skal tage 
hensyn til ved godkendelsen af 
beregningsmetoden for netværkstakster 
og/eller ved vurderingen af, hvorvidt 
taksterne bør ændres.

Or. en

Begrundelse

Overbelastningsindtægter skal primært anvendes til at maksimere den tilgængelige kapacitet 
og til at bygge ny infrastruktur, der skal afhjælpe overbelastning. Det skal dog anerkendes, at 
det ikke ville være effektivt eller praktisk muligt at fjerne al overbelastning på de europæiske 
net. Forordningen skal derfor fastholde muligheden for at returnere indtægterne til kunderne 
i form af lavere takster, men kun som en sidste udvej, og hvis det godkendes af agenturet.

Ændringsforslag 125
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nye jævnstrømsforbindelser mellem 
medlemsstater kan på anmodning undtages 
midlertidigt fra bestemmelserne i artikel 6, 
stk. 6, i denne forordning og artikel 8, 
artikel 20 og artikel 23, stk. 2, 3 og 4, i

1. Nye jævnstrømsforbindelser mellem 
medlemsstater kan på anmodning undtages 
i mindst 10 år fra bestemmelserne i artikel 
6, stk. 6, i denne forordning og artikel 8, 
artikel 20 og artikel 23, stk. 2, 3 og 4, i 
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direktiv 2003/54/EF på følgende 
betingelser:

direktiv 2003/54/EF på følgende 
betingelser:

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til det meget store behov for investeringer i nye samkøringslinjer såvel 
som til betydelige kapacitetsstigninger i eksisterende samkøringslinjer bør en tilstrækkelig 
langvarig periode til afvikling af disse investeringer medtages i denne forordning.

Ændringsforslag 126
Gabriele Albertini

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nye jævnstrømsforbindelser mellem 
medlemsstater kan på anmodning undtages 
midlertidigt fra bestemmelserne i artikel 6, 
stk. 6, i denne forordning og artikel 8, 
artikel 20 og artikel 23, stk. 2, 3 og 4, i 
direktiv 2003/54/EF på følgende 
betingelser:

1. Nye jævnstrømsforbindelser mellem 
medlemsstater kan på anmodning undtages 
midlertidigt fra bestemmelserne i artikel 6, 
stk. 6, i denne forordning og artikel 8, 
artikel 10, artikel 20 og artikel 22c, stk. 4, 
5 og 6, i direktiv 2003/54/EF på følgende 
betingelser:

Or. en

Begrundelse

Den nuværende udgave af EU's forslag omfatter en udvidelse af bestemmelserne om fritagelse 
i den foreslåede, nye artikel 8 i eldirektivet om ejerskabsmæssig adskillelse. For at sikre en 
fejlfri fortolkning af normen skal udvidelsen af fritagelsen i artikel 10 (der bringer ISO-
muligheden for transmissionssystemer, der er underlagt ejerskabsmæssig adskillelse, under 
kontrol) tydeliggøres.

Henvisninger til artikler i eldirektivet tilpasses det reviderede direktiv 2003/54.
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Ændringsforslag 127
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 kan i undtagelsestilfælde også 
finde anvendelse på 
vekselstrømsforbindelser, forudsat at 
omkostningerne og risiciene ved den 
pågældende investering er særligt høje 
sammenlignet med de omkostninger og 
risici, som normalt forekommer, når to 
nabolandes nationale 
transmissionssystemer forbindes af en 
samkøringslinje for vekselstrøm.

2. Stk. 1 kan også finde anvendelse på 
vekselstrømsforbindelser, forudsat at 
omkostningerne og risiciene ved den 
pågældende investering er særligt høje 
sammenlignet med de omkostninger og 
risici, som normalt forekommer, når to 
nabolandes nationale 
transmissionssystemer forbindes af en 
samkøringslinje for vekselstrøm.

Or. it

Begrundelse

For at give plads til større åbenhed på markedet bør undtagelser ikke være begrænset til 
jævnstrømsforbindelser.

Ændringsforslag 128
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for to måneder efter modtagelsen 
af en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at agenturet skal ændre eller 
annullere sin afgørelse om at indrømme en 
undtagelse. Denne frist løber fra dagen 
efter modtagelsen af meddelelsen. De to 
måneder kan forlænges med yderligere to 
måneder, hvis Kommissionen ønsker 

6. Inden for to måneder efter modtagelsen 
af en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at agenturet eller den 
kompetente myndighed skal ændre eller 
annullere sin afgørelse om at indrømme en 
undtagelse. Denne frist løber fra dagen 
efter modtagelsen af meddelelsen. De to 
måneder kan også forlænges med samtykke 
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yderligere oplysninger. Denne frist løber 
fra dagen efter modtagelsen af de 
fuldstændige yderligere oplysninger. De to 
måneder kan også forlænges med samtykke 
fra både Kommissionen og agenturet. 
Afgives de ønskede oplysninger ikke inden 
for den i anmodningen anførte frist, anses 
meddelelsen for at være trukket tilbage, 
medmindre fristen, inden dens udløb, er 
blevet forlænget med samtykke fra både 
Kommissionen og agenturet, eller 
medmindre agenturet i en behørigt 
begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig.

fra både Kommissionen og agenturet eller 
den kompetente myndighed. Afgives de 
ønskede oplysninger ikke inden for den i 
anmodningen anførte frist, anses 
meddelelsen for at være trukket tilbage, 
medmindre fristen, inden dens udløb, er 
blevet forlænget med samtykke fra både 
Kommissionen og agenturet eller den 
kompetente myndighed, eller medmindre 
agenturet eller den kompetente myndighed
i en behørigt begrundet erklæring har 
meddelt Kommissionen, at det anser 
meddelelsen for at være fuldstændig.

Agenturet efterkommer inden fire uger 
Kommissionens beslutning om at ændre 
eller annullere beslutningen om 
indrømmelse af en undtagelse og 
underretter Kommissionen herom.

Agenturet eller den kompetente 
myndighed efterkommer inden fire uger 
Kommissionens beslutning om at ændre 
eller annullere beslutningen om 
indrømmelse af en undtagelse og 
underretter Kommissionen herom.

Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.

Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
samkøringslinjen endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis 
samkøringslinjen endnu ikke er taget i 
brug.

Or. it

Begrundelse

Den periode, hvori Kommissionen kan træffe en afgørelse om undtagelse, bør begrænses til 
højst to måneder, uden at Kommissionen har mulighed for at udvide den, for at undgå 
tvivlsspørgsmål, der kunne have indflydelse på et projekts økonomiske aspekt.

De foreslåede frister (to eller fem år, hvis produktet ikke er påbegyndt eller taget i brug) er 
uacceptable, da projekter bør vurderes individuelt under hensyntagen til deres specifikke 
træk.
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Ændringsforslag 129
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden for to måneder efter modtagelsen 
af en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at agenturet skal ændre eller 
annullere sin afgørelse om at indrømme en 
undtagelse. Denne frist løber fra dagen 
efter modtagelsen af meddelelsen. De to 
måneder kan forlænges med yderligere to 
måneder, hvis Kommissionen ønsker 
yderligere oplysninger. Denne frist løber 
fra dagen efter modtagelsen af de 
fuldstændige yderligere oplysninger. De to 
måneder kan også forlænges med samtykke 
fra både Kommissionen og agenturet. 
Afgives de ønskede oplysninger ikke inden 
for den i anmodningen anførte frist, anses 
meddelelsen for at være trukket tilbage, 
medmindre fristen, inden dens udløb, er 
blevet forlænget med samtykke fra både 
Kommissionen og agenturet, eller 
medmindre agenturet i en behørigt 
begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig. Agenturet 
efterkommer inden fire uger 
Kommissionens beslutning om at ændre 
eller annullere beslutningen om 
indrømmelse af en undtagelse og 
underretter Kommissionen herom.
Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt. Kommissionens godkendelse af 
en beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
samkøringslinjen endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis 
samkøringslinjen endnu ikke er taget i 
brug.

6. Inden for to måneder efter modtagelsen 
af en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at agenturet skal ændre eller 
annullere sin afgørelse om at indrømme en 
undtagelse. Denne frist løber fra dagen 
efter modtagelsen af meddelelsen. De to 
måneder kan forlænges med yderligere to 
måneder, hvis Kommissionen ønsker 
yderligere oplysninger. Denne frist løber 
fra dagen efter modtagelsen af de 
fuldstændige yderligere oplysninger. De to 
måneder kan også forlænges med samtykke 
fra både Kommissionen og agenturet. 
Afgives de ønskede oplysninger ikke inden 
for den i anmodningen anførte frist, anses 
meddelelsen for at være trukket tilbage, 
medmindre fristen, inden dens udløb, er 
blevet forlænget med samtykke fra både 
Kommissionen og agenturet, eller 
medmindre agenturet i en behørigt 
begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig. Agenturet 
efterkommer inden fire uger 
Kommissionens beslutning om at ændre 
eller annullere beslutningen om 
indrømmelse af en undtagelse og 
underretter Kommissionen herom.
Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.
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Or. de

Ændringsforslag 130
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
samkøringslinjen endnu ikke er påbegyndt, 
og efter fem år, hvis samkøringslinjen 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter tre år, hvis etableringen af 
samkøringslinjen endnu ikke er påbegyndt, 
og efter syv år, hvis samkøringslinjen 
endnu ikke er taget i brug.

Or. ro

Ændringsforslag 131
Gabriele Albertini

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis den indrømmede undtagelse 
undersøges i henhold til 
omstændighederne i stk. 8, skal de 
kompetente organer rådføre sig med 
ansøgeren og tage behørigt hensyn til 
forsinkelser på grund af administration 
eller retssager, force majeure og andre 
relevante årsager til afgørelsen, som 
ansøgeren ikke selv er skyld i eller har 
kontrol over.

Or. en
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Begrundelse

For at undgå mulige hindringer for en gnidningsfri investeringsudvikling skal der opstilles 
nogle specifikke kriterier for undersøgelse af afgørelsen om undtagelse. I komplekse 
investeringssituationer kan investeringernes risikorække ofte indebære, at udviklingen sker på 
en koordineret måde, og forsinkelser stammer ofte fra langtrukken administration og 
procedurer, der er uden for projektsponsorens kontrol.

Ændringsforslag 132
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for anvendelsen af 
betingelserne i stk. 1 og for fastlæggelsen 
af proceduren for anvendelse af stk. 4 og 
5. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 2."

udgår

Or. de

Begrundelse

Betingelserne for anvendelse af denne artikel er allerede tilstrækkeligt defineret i de berørte 
bestemmelser, og der er ikke behov for flere detaljer i form af udvalgsretningslinjer.

Ændringsforslag 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan vedtage
retningslinjer for anvendelsen af 
betingelserne i stk. 1 og for fastlæggelsen 
af proceduren for anvendelse af stk. 4 og 5. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2."

7. Kommissionen kan ændre retningslinjer 
for anvendelsen af betingelserne i stk. 1 og 
for fastlæggelsen af proceduren for 
anvendelse af stk. 4 og 5. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, ændres
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 13, stk. 2."

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i et hensigtsmæssigt 
forløb af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelt nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 134
Gabriele Albertini

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. De undtagelser, der fastsættes i artikel 
7, stk. 1, skal automatisk anvendes på 
undtagelser, der indrømmes i henhold til 
artikel 7 i forordning 1228/2003 på 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Diskriminering mellem nye investeringer under undtagelsesordningen bør undgås. 
Undtagelser fra tredjepartsadgang, der er blevet indrømmet, har allerede opfyldt kriterierne i 
forordning 1228/2003. For at undgå forvridning af konkurrencen og en kredsløbsprocedure 
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for de undtagelser, der er indrømmet indtil videre, er det nødvendigt udtrykkeligt at udvide de 
gældende undtagelsesafgørelser, der er indrømmet i henhold til artikel 7 i forordning 
1228/2003 til den foreslåede, nye artikel 8 i direktiv 2003/54 (ejerskabsmæssig adskillelse).

Ændringsforslag 135
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. De undtagelser, der fastsættes i artikel 
7, stk. 1, skal automatisk anvendes på 
undtagelser, der indrømmes i henhold til 
artikel 7 i forordning 1228/2003 på 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Diskriminering mellem nye investeringer under undtagelsesordningen bør undgås. 
Undtagelser fra tredjepartsadgang, der er blevet indrømmet, har allerede opfyldt kriterierne i 
forordning 1228/2003.

Ændringsforslag 136
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel 7-a indsættes:
"Artikel 7-a

Fjernelse af administrative hindringer for 
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at øge kapaciteten
Medlemsstaterne skal gennemgå sine 
procedurer med det formål at identificere 
og fjerne administrative hindringer for at 
øge mængden af samkøringskapacitet.
Medlemsstaterne identificerer de 
netsegmenter, der skal styrkes for at øge 
den overordnede samkøringskapacitet i 
overensstemmelse med målet om en bred 
markedsintegration."

Or. en

Begrundelse

Mangel på grænseoverskridende kapacitet er en alvorlig hindring for integrationen af de 
europæiske gasmarkeder. For at forbedre udvidelsen af den grænseoverskridende kapacitet 
skal medlemsstaterne forpligte sig til at øge kapaciteten og identificere og fjerne 
administrative hindringer med dette formål for øje.

Ændringsforslag 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 7a udgår
Detailmarkeder

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder på 
regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, 
forpligtelser over for kunderne, regler om 
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dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.
Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende 
myndigheder."

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om harmonisering af detailmarkedet for elektricitet bør slettes eller 
udelukkende udtrykkes i forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet (KOM(2007)0528). Forslaget om 
grænseoverskridende udveksling og adgang til net (KOM(2007)0531) bør fokusere på 
engrosmarkeder og forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 138
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder på 
regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, forpligtelser 
over for kunderne, regler om 
dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige markeder
på regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, forpligtelser 
over for kunderne, regler om 
dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.

Disse regler, der offentliggøres, udformes Disse regler offentliggøres og granskes af 
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med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder."

de regulerende myndigheder."

Or. en

Begrundelse

Målet om harmoniserede grænseoverskridende detailmarkeder er ikke nødvendigt for 
udviklingen af velfungerende regionale og fællesskablige engrosmarkeder, hvilket bør være 
hovedprioriteten. Virkningerne af et sådant mål for regulering skal vurderes fuldt ud, og 
omkostningerne og indtægterne skal omhyggeligt analyseres, da det er muligt, at der vil være 
betydelige bundne omkostninger, der vejer tungere end indtægterne.

Ændringsforslag 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 7 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder.

Disse regler udformes med henblik på at 
fremme og sikre adgangen til kunder på 
tværs af grænserne. Reglerne 
offentliggøres efter de regulerende
myndigheders undersøgelse.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat være ansvarlige for slutbrugermarkederne og for 
rammebetingelserne, herunder dem for distributionsnetoperatører.
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Ændringsforslag 140
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant, skal 
retningslinjer, der bevirker det minimum 
af harmonisering, som er nødvendigt for 
at nå denne forordnings mål, også 
præcisere:

udgår

a) de nærmere enkeltheder vedrørende 
formidling af oplysninger, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 5
b) de nærmere enkeltheder vedrørende 
detailmarkedsspørgsmål omhandlet i 
artikel 7a
c) de nærmere enkeltheder vedrørende 
tilslutningsreglerne om forholdet mellem 
transmissionssystemoperatørerne og de 
tilsluttede kunder
d) de nærmere enkeltheder vedrørende 
interoperabilitet
e) de nærmere enkeltheder vedrørende 
elhandel
f) de nærmere enkeltheder vedrørende 
reglerne om balancering og reservestrøm, 
der tager sigte på yderligere integrering af 
balance- og reservestrømmarkederne
g) de nærmere enkeltheder vedrørende 
regler om investeringsincitamenter, 
herunder lokaliseringsfremmende 
signaler
h) de nærmere enkeltheder vedrørende de 
i artikel 2c, stk. 3, nævnte forhold.

Or. de
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Begrundelse

Den omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen via udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig. Navnlig i tilfælde hvor Kommissionen går ind på et nyt område, skal 
overdragelsen af beføjelser være meget mere præcist formuleret, hvad angår indhold, formål 
og omfang.

Ændringsforslag 141
Werner Langen

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant, skal retningslinjer, 
der bevirker det minimum af 
harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
denne forordnings mål, også præcisere:

3. Hvor det er relevant, skal specifikke 
retningslinjer, der bevirker det minimum af 
harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
denne forordnings mål, også præcisere:

a) de nærmere enkeltheder vedrørende 
formidling af oplysninger, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 5

a) de nærmere enkeltheder vedrørende 
formidling af oplysninger, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 5

b) de nærmere enkeltheder vedrørende 
detailmarkedsspørgsmål omhandlet i 
artikel 7a

b) de nærmere enkeltheder vedrørende 
detailmarkedsspørgsmål omhandlet i 
artikel 7a

c) de nærmere enkeltheder vedrørende 
tilslutningsreglerne om forholdet mellem 
transmissionssystemoperatørerne og de 
tilsluttede kunder

c) de nærmere enkeltheder vedrørende 
tilslutningsreglerne om forholdet mellem 
transmissionssystemoperatørerne og de 
tilsluttede kunder

d) de nærmere enkeltheder vedrørende 
interoperabilitet

d) de nærmere enkeltheder vedrørende 
interoperabilitet

e) de nærmere enkeltheder vedrørende 
elhandel
f) de nærmere enkeltheder vedrørende 
reglerne om balancering og reservestrøm, 
der tager sigte på yderligere integrering af 
balance- og reservestrømmarkederne

e) de nærmere enkeltheder vedrørende 
reglerne om balancering og reservestrøm, 
der – uden hensyn til den prioriterede 
indførsel af grænseoverskridende 
intradaghandel – tager sigte på yderligere 
integrering af balance- og 
reservestrømmarkederne
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g) de nærmere enkeltheder vedrørende 
regler om investeringsincitamenter, 
herunder lokaliseringsfremmende signaler

f) de nærmere enkeltheder vedrørende 
regler om investeringsincitamenter, 
herunder lokaliseringsfremmende signaler

h) de nærmere enkeltheder vedrørende de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte forhold.

g) de nærmere enkeltheder vedrørende de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte forhold..

Or. de

Begrundelse

Den omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen via udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig. Navnlig i tilfælde hvor Kommissionen går ind på et nyt område, som det er 
sket med engroshandlen med elektricitet, skal overdragelsen af beføjelser være meget mere 
præcist formuleret, hvad angår indhold, formål og omfang.

I henhold til retningslinjerne om håndtering af flaskehalse, der er udarbejdet på grundlag af 
denne artikel, og som nu er gældende, har der siden 1. januar 2008 været et krav om at 
indføre intradaghandel på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de nærmere enkeltheder vedrørende 
detailmarkedsspørgsmål omhandlet i 
artikel 7a

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om harmonisering af detailmarkedet for elektricitet bør slettes eller 
udelukkende udtrykkes i forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet (KOM(2007)0528). Forslaget om 
grænseoverskridende udveksling og adgang til net (KOM(2007)0531) bør fokusere på 
engrosmarkeder og forsyningssikkerhed.
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Ændringsforslag 143
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de nærmere enkeltheder vedrørende 
detailmarkedsspørgsmål omhandlet i 
artikel 7a

udgår

Or. en

Begrundelse

Målet om harmoniserede grænseoverskridende detailmarkeder er ikke nødvendigt for 
udviklingen af velfungerende regionale og fællesskablige engrosmarkeder, hvilket bør være 
fokus i denne forordning. Forslag om bedste praksis er ofte bedre end formelle retningslinjer 
på detailområdet, der hovedsageligt er et subsidiaritetsanliggende.

Ændringsforslag 144
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de nærmere enkeltheder vedrørende 
elhandel

udgår

Or. de

Begrundelse

Den omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen via udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig. Navnlig i tilfælde hvor Kommissionen går ind på et nyt område, som det er 
sket med engroshandlen med elektricitet, skal overdragelsen af beføjelser være meget mere 
præcist formuleret, hvad angår indhold, formål og omfang.
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I henhold til retningslinjerne for håndtering af flaskehalse, der er udarbejdet på grundlag af 
denne artikel, og som nu er gældende, har der siden 1. januar 2008 været et krav om at 
indføre intradaghandel på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 145
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de nærmere enkeltheder vedrørende 
elhandel

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser om retningslinjer eller regler bør slettes.

Ændringsforslag 146
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de nærmere enkeltheder vedrørende 
reglerne om balancering og reservestrøm, 
der tager sigte på yderligere integrering af 
balance- og reservestrømmarkederne

f) de nærmere enkeltheder vedrørende 
reglerne om balancering og reservestrøm, 
der – uden hensyn til den prioriterede 
indførsel af grænseoverskridende 
intradaghandel – tager sigte på yderligere 
integrering af balance- og 
reservestrømmarkederne

Or. de
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Begrundelse

Den omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen via udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig. Navnlig i tilfælde hvor Kommissionen går ind på et nyt område, som det er 
sket med engroshandlen med elektricitet, skal overdragelsen af beføjelser være meget mere 
præcist formuleret, hvad angår indhold, formål og omfang.

I henhold til retningslinjerne for håndtering af flaskehalse, der er udarbejdet på grundlag af 
denne artikel, og som nu er gældende, har der siden 1. januar 2008 været et krav om at 
indføre intradaghandel på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 147
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) de nærmere enkeltheder vedrørende 
regler om investeringsincitamenter, 
herunder lokaliseringsfremmende 
signaler

udgår

Or. de

Begrundelse

Beføjelserne til lokaliseringsfremmende signaler for strømnetværk er allerede omfattet af 
artikel 8, stk. 2. Yderligere bestemmelser om vedtagelse af retningslinjer er derfor 
overflødige.

Ændringsforslag 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de nærmere enkeltheder vedrørende de 
i artikel 2c, stk. 3, nævnte forhold.

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser for vedtagelse af retningslinjer i henhold til artikel 2c, stk. 3, er fastsat i artikel 
2e, stk. 3. Da de andre retningslinjer, der henvises til i artikel 8, stk. 1, kun kan ændres af 
Kommissionen, men ikke vedtages, bør henvisningen til de systematiske grunde i artikel 8 
slettes.

Ændringsforslag 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de nærmere enkeltheder vedrørende de 
i artikel 2c, stk. 3, nævnte forhold.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forhold, der er nævnt i artikel 2c, stk. 3, bør ikke medtages i retningslinjerne som beskrevet i 
artikel 8.

Ændringsforslag 150
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor det er passende og efter forslag 
fra agenturet ifølge artikel 2e, stk. 1, kan 
Kommissionen vedtage strategiske 
retningslinjer på de områder, der er 
nævnt i artikel 2c, stk. 3 og stk. 5, som 
grundlag for Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet for at udvikle de detaljerede 
udkast til tekniske regler, der henvises til i 
artikel 2c, stk. 3, og udkastet til 10-årig 
investeringsplan, der henvises til i artikel 
2c, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Som en konsekvens af proceduren, der er fastsat i artikel 2e, bør artikel 8 også henvise til 
muligheden for at vedtage "strategiske retningslinjer" ved at følge den samme procedure som 
for andre retningslinjer i henhold til forordningen. Dette kræver derfor tilføjelsen af stk. 3a i 
denne artikel. De gældende retningslinjer i denne artikel skal undersøges i lyset af de 11 
områder.

Ændringsforslag 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan vedtage eller ændre 
retningslinjerne i stk. 1 til 3. Den ændrer 
retningslinjerne nævnt i stk. 4 i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 5 og 6, navnlig for at indføje 
detaljerede retningslinjer for alle de 
metoder til kapacitetsfordeling, der 
anvendes i praksis, og for at sikre, at 
mekanismerne til håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger udvikler sig på 

5. Agenturet kan vedtage retningslinjer i 
overensstemmelse med artikel 2da.
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en måde, som er forenelig med det indre 
markeds mål. Disse retningslinjer kan 
indeholde fælles regler for den minimale 
sikkerhed og for de standarder for 
nettenes brug og drift, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved bl.a. at supplere 
den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 13, stk. 2.
Når Kommissionen vedtager eller ændrer 
retningslinjer, skal den sikre sig, at de 
bevirker det minimum af harmonisering, 
der kræves for at nå forordningens mål, 
og at de ikke rækker videre, end hvad der 
er nødvendigt med henblik herpå.
Når Kommissionen vedtager eller ændrer 
retningslinjer, angiver den, hvilke 
foranstaltninger den har truffet med 
hensyn til at sikre overensstemmelse 
mellem reglerne i tredjelande, der er en 
del af det europæiske elektricitetssystem, 
og de pågældende retningslinjer.
Når Kommissionen første gang vedtager 
disse retningslinjer, sikrer den sig, at de i 
et enkelt udkast til foranstaltninger 
mindst dækker de forhold, hvortil der 
henvises i stk. 1, litra a) og d), og i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er fremsat for at skabe overensstemmelse med logikken om, at 
agenturet har ansvaret for at udvikle og efter omfattende samråd at vedtage disse 
retningslinjer.
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Ændringsforslag 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage eller ændre 
retningslinjerne i stk. 1 til 3. Den ændrer 
retningslinjerne nævnt i stk. 4 i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 5 og 6, navnlig for at indføje 
detaljerede retningslinjer for alle de 
metoder til kapacitetsfordeling, der 
anvendes i praksis, og for at sikre, at 
mekanismerne til håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger udvikler sig på en 
måde, som er forenelig med det indre 
markeds mål. Disse retningslinjer kan 
indeholde fælles regler for den minimale 
sikkerhed og for de standarder for nettenes 
brug og drift, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2.

Kommissionen kan ændre retningslinjerne 
i stk. 1 til 3. Den ændrer retningslinjerne 
nævnt i stk. 4 i overensstemmelse med 
principperne i artikel 5 og 6, navnlig for at 
indføje detaljerede retningslinjer for alle de 
metoder til kapacitetsfordeling, der 
anvendes i praksis, og for at sikre, at 
mekanismerne til håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger udvikler sig på en 
måde, som er forenelig med det indre 
markeds mål. Disse retningslinjer kan 
indeholde fælles regler for den minimale 
sikkerhed og for de standarder for nettenes 
brug og drift, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved bl.a. at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved bl.a. at supplere den, 
ændres efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

Når Kommissionen vedtager eller ændrer 
retningslinjer, skal den sikre sig, at de 
bevirker det minimum af harmonisering, 
der kræves for at nå forordningens mål, og 
at de ikke rækker videre, end hvad der er 
nødvendigt med henblik herpå.

Når Kommissionen ændrer retningslinjer, 
skal den sikre sig, at de bevirker det 
minimum af harmonisering, der kræves for 
at nå forordningens mål, og at de ikke 
rækker videre, end hvad der er nødvendigt 
med henblik herpå.

Når Kommissionen vedtager eller ændrer 
retningslinjer, angiver den, hvilke 
foranstaltninger den har truffet med hensyn 
til at sikre overensstemmelse mellem 
reglerne i tredjelande, der er en del af det 
europæiske elektricitetssystem, og de 
pågældende retningslinjer.

Når Kommissionen ændrer retningslinjer, 
angiver den, hvilke foranstaltninger den 
har truffet med hensyn til at sikre 
overensstemmelse mellem reglerne i 
tredjelande, der er en del af det europæiske 
elektricitetssystem, og de pågældende 
retningslinjer.

Når Kommissionen første gang vedtager 
disse retningslinjer, sikrer den sig, at de i 
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et enkelt udkast til foranstaltninger 
mindst dækker de forhold, hvortil der 
henvises i stk. 1, litra a) og d), og i stk. 2."

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i et hensigtsmæssigt 
forløb af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelt nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 153
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Artikel 12, stk. 1, erstattes med 
følgende:
1. Uden at det berører stk. 2, sikrer 
medlemsstaterne, at de nationale 
reguleringsmyndigheder har 
kompetencen til effektivt at sikre 
overensstemmelse med denne forordning 
ved at give dem, eller andre myndigheder, 
den retlige kompetence til at udstede 
instrukser om overensstemmelse og 
pålægge effektive, afskrækkende og 
forholdsmæssige sanktioner.
Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest den 1. januar 2010 og giver den 
omgående besked om enhver ændring.

Or. en

(Ændrer ordlyden i stk. 1, artikel 12 i forordning 1228/2003/EF)
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Begrundelse

Ifølge Rådet af Europæiske Energiregulatorer viser den nuværende status over 
gennemførelsen af forordning 1228/2003 mangler, da medlemsstaterne ikke har gennemført 
effektive sanktioner. Det bør sikres, at regulatorernes håndhævelsesbeføjelse anvendes 
effektivt for at sanktionere manglende opfyldelse af bestemmelserne i forordningen.

Ændringsforslag 154
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1228/2003
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Artikel 12, stk. 1, erstattes med 
følgende:
1. Uden at det berører stk. 2, sikrer 
medlemsstaterne, at 
reguleringsmyndighederne, der er oprettet 
i henhold til artikel 2 i direktiv 
2003/54/EF, har kompetencen til effektivt 
at sikre overensstemmelse med denne 
forordning ved at give dem, eller andre 
myndigheder, den retlige kompetence til 
at udstede instrukser om 
overensstemmelse og pålægge effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner. Medlemsstaterne anmelder 
disse sanktionsbestemmelser til 
Kommissionen senest den 1. januar 2010 
og giver den omgående besked om enhver 
ændring.

Or. en

(Ændrer ordlyden i stk. 1, artikel 12 i forordning 1228/2003/EF)

Begrundelse

Den nuværende status over gennemførelsen af forordning 1228/2003 viser mangler på grund 
af, at medlemsstaterne ikke har gennemført effektive sanktioner. Forummet i Firenze udtrykte 
betydelig bekymring over, at reguleringsmyndighederne kun i begrænset omfang bruger deres 
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beføjelser til at sanktionere manglende opfyldelse af bestemmelserne i forordningen. Der skal 
ikke være plads til forhandlinger i tilfælde af manglende opfyldelse, og regulatorerne bør 
have beføjelse til effektivt at bruge deres håndhævelsesbeføjelser.
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