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Ändringsförslag 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Erfarenheter från genomförandet av 
direktiv 2003/54/EG visar de fördelar som 
kan uppnås med den inre marknaden för 
el i form av ökad effektivitet, lägre priser, 
högre kvalitet på tjänsterna och ökad 
konkurrenskraft. Stora brister finns dock 
fortfarande på marknaden, och den kan 
förbättras ytterligare. Särskilda 
bestämmelser behövs för att säkra 
likvärdiga förutsättningar för 
elproduktion och framför allt genom 
inberäkning av alla kostnader för miljön 
på kort och lång sikt och för att minska 
riskerna för dominerande 
marknadsställning och underprissättning, 
genom att säkerställa 
icke-diskriminerande tariffer för 
överföring och distribution genom 
nättillträde på basis av tariffer som 
publiceras innan de träder i kraft, genom 
att säkerställa att små och utsatta kunder 
skyddas och att information om 
energikällor för elproduktion 
tillhandahålls, med information om deras 
miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Återinför det viktiga skälet 2 i direktiv 2003/54/EG. Om inte miljökostnaderna i samband med 
elproduktion inkluderas i priset kommer konkurrensen på marknaden att förbli snedvriden. 
Eftersom man inom handeln med utsläppsrätter gör försök att inkludera kostnaderna för 
koldioxidutsläppen via utauktionering av certifikat, måste parallella initiativ genomföras för 
att införliva andra miljökostnader i energipriset. Kommissionen bör börja övervaka sådana 
snedvridningar av konkurrensen på marknaden.
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Ändringsförslag 15
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja el i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt 
finns det ännu inte något icke-
diskriminerande nättillträde eller en 
myndighetstillsyn som är lika effektiv i 
samtliga medlemsstater.

(3) Rätten att sälja el i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt 
finns det ännu inte något icke-
diskriminerande nättillträde eller en 
myndighetstillsyn som är lika effektiv i 
samtliga medlemsstater och det finns 
fortfarande isolerade marknader.

Or. lt

Ändringsförslag 16
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande till
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för el och skapa lika villkor för 
alla elbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande ”Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (slutrapport)” visar att de 
nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram som krävs för att målen för 
en välfungerande inre marknad ska kunna 
uppnås. 

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för el och skapa lika villkor för 
alla elbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande ”Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (slutrapport)” visar att de 
nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram eller skapar utrymme för att 
bygga de fysiska sammanlänkningar som 
krävs för att målen för en välfungerande 
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inre marknad ska kunna uppnås.

Or. lt

Ändringsförslag 17
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta kräver i synnerhet ett ökat 
samarbete och en ökad samordning mellan 
de systemansvariga för 
överföringssystemen för att få till stånd en 
fortskridande överensstämmelse mellan de 
tekniska och kommersiella föreskrifterna 
så att ett effektivt tillträde till 
överföringsnäten över gränserna kan 
garanteras, liksom en tillräckligt 
samordnad och långsiktig planering samt 
sund teknisk utveckling för gemenskapens 
överföringsnät. I denna process måste 
miljöhänsyn tas och man bör också främja 
energieffektivitet, -forskning och 
-innovation, i synnerhet i fråga om ökad 
användning av förnybar energi och 
spridning av teknik som ger låga utsläpp. 
De systemansvariga för 
överföringssystemen bör sköta sina nät 
enligt dessa kompatibla tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter.

(6) Detta kräver i synnerhet att fysiska 
sammanlänkningar byggs och ett ökat 
samarbete och en ökad samordning mellan 
de systemansvariga för 
överföringssystemen för att få till stånd 
överensstämmelse mellan de tekniska och 
kommersiella föreskrifterna så att ett 
effektivt tillträde till överföringsnäten över 
gränserna kan garanteras, liksom en 
tillräckligt samordnad och långsiktig 
planering samt sund teknisk utveckling för 
gemenskapens överföringsnät. I denna 
process måste miljöhänsyn tas och man bör 
också främja energieffektivitet, -forskning 
och -innovation, i synnerhet i fråga om 
ökad användning av förnybar energi och 
spridning av teknik som ger låga utsläpp. 
De systemansvariga för 
överföringssystemen bör sköta sina nät 
enligt dessa kompatibla tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter.

Or. lt



PE404.668v01-00 6/117 AM\717090SV.doc

SV

Ändringsförslag 18
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen. Samrådsprocessen 
är därför viktig och befintliga strukturer 
som inrättats för att underlätta och 
effektivisera processen, exempelvis UCTE 
(Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity), bör spela en 
viktig roll.

utgår

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs i nuläget av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Byrån bör därför påta sig denna uppgift eftersom den 
redan har såväl väletablerade regler som erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. 
Dessutom agerar byrån i alla marknadsaktörers intresse, medan TSO:erna är potentiella 
berörda parter. För att processen ska vara effektiv bör man betona att upprättande av för 
många rådgivande organ kan leda till en överlappning av samrådsförfaranden.

Ändringsförslag 19
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen. Samrådsprocessen 
är därför viktig och befintliga strukturer 
som inrättats för att underlätta och 
effektivisera processen, exempelvis UCTE 
(Union for the Coordination of 

utgår
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Transmission of Electricity), bör spela en 
viktig roll.

Or. en

Motivering

För att processen ska vara effektiv bör man betona att upprättande av för många rådgivande 
organ kan leda till en överlappning av samrådsförfaranden. Offentliga samråd på EU-nivå 
genomförs i nuläget av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas och byrån 
bör följa väletablerade regler och förlita sig på erfarenhet när den genomför offentliga 
utfrågningar. Skäl 8 bör därför utgå.

Ändringsförslag 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen. Samrådsprocessen 
är därför viktig och befintliga strukturer 
som inrättats för att underlätta och 
effektivisera processen, exempelvis UCTE 
(Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity), bör spela en 
viktig roll.

utgår

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs i nuläget av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Byrån bör därför påta sig denna uppgift eftersom den 
redan har såväl väletablerade regler som erfarenhet i att genomföra offentliga samråd. 
Dessutom agerar byrån i alla marknadsaktörers intresse, medan TSO:erna är potentiella 
berörda parter.
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Ändringsförslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Likvärdig tillgång till information om 
systemets fysiska status är nödvändig så att 
alla marknadsaktörer har möjlighet att 
bedöma den övergripande situationen när 
det gäller tillgång och efterfrågan och att 
identifiera orsakerna till förändringar av 
grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt 
information om elproduktion, tillgång och 
efterfrågan, nätkapacitet, flöden och 
underhåll, balansering och reservkapacitet.

(10) Likvärdig tillgång till information om 
systemets fysiska status och effektivitet är 
nödvändig så att alla marknadsaktörer har 
möjlighet att bedöma den övergripande 
situationen när det gäller tillgång och 
efterfrågan och att identifiera orsakerna till 
förändringar av grossistpriset. Detta 
inbegriper mer exakt information om 
elproduktion, tillgång och efterfrågan, 
nätkapacitet, flöden och underhåll, 
balansering och reservkapacitet.

Or. ro

Ändringsförslag 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för el fungerar 
korrekt. För att förstärka de positiva 
effekterna av undantagna likströmslänkar 
på konkurrens och försörjningstrygghet bör 
det göras en prövning av marknadens 
intresse i projektets planeringsfas, 
samtidigt som bestämmelserna för att 
hantera överbelastning tillämpas. Om 
likströmslänkar är dragna över mer än en 
medlemsstats territorium, bör byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, som inrättats 
genom förordning (EG) nr, behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 

(13) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
som framför allt underlättar övergången 
till intelligenta nät och en ökad 
integration av el från förnybara 
energikällor samt efterfrågeinstrument
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för el fungerar 
korrekt och att andelen förnybara 
energikällor ökar i systemet. För att 
förstärka de positiva effekterna av 
undantagna likströmslänkar på konkurrens 
och försörjningstrygghet bör det göras en 
prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, samtidigt som 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om 
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beakta dess gränsöverskridande följder och 
underlätta administrationen. Med tanke på 
den exceptionella riskprofilen för 
uppförandet av dessa undantagna stora 
infrastrukturprojekt ges det en möjlighet att 
tillfälligt undanta leverans- och 
produktionsföretagen från samtliga 
uppdelningsbestämmelser för de projekt 
som berörs.

likströmslänkar är dragna över mer än en 
medlemsstats territorium, bör byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, som inrättats 
genom förordning (EG) nr, behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 
beakta dess gränsöverskridande följder och 
underlätta administrationen. Med tanke på 
den exceptionella riskprofilen för 
uppförandet av dessa undantagna stora 
infrastrukturprojekt ges det en möjlighet att 
tillfälligt undanta leverans- och 
produktionsföretagen från samtliga 
uppdelningsbestämmelser för de projekt 
som berörs.

Or. en

Motivering

Denna del måste stämma överens med unionens nuvarande politik som förordar förnybar 
energi och främja utvecklingen av intelligenta nät. Efterfrågealternativ i nätet – såsom 
utauktionering av industriers belastningstoppar – kräver samordnade ansträngningar över 
EU:s gränser. De ska ha samma villkor som tillgångsalternativen.

Ändringsförslag 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I förordning (EG) nr 1228/2003 
fastställs att vissa åtgärder ska genomföras i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter.

(14) I förordning (EG) nr 1228/2003 
fastställs att vissa åtgärder ska ändras i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

Or. de
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Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska antas genom ordinarie förfarande via parlamentet 
och rådet. Överlåtelse av befogenheter till kommissionen bör begränsas till eventuellt 
nödvändiga anpassningar.

Ändringsförslag 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När det gäller förordning (EG) 
nr 1228/2003 bör kommissionen få 
befogenhet att i synnerhet fastställa eller 
anta de riktlinjer som krävs för att 
tillhandahålla det minimum av 
harmonisering som är nödvändigt för att 
uppnå målet med denna förordning. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och är utformade för att ändra 
icke-väsentliga delar i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och att komplettera 
förordning (EG) nr 1228/2003 genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som anges i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(17) När det gäller förordning (EG) 
nr 1228/2003 bör kommissionen få 
befogenhet att i synnerhet ändra de 
riktlinjer som krävs för att tillhandahålla 
det minimum av harmonisering som är 
nödvändigt för att uppnå målet med denna 
förordning. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och är utformade för att 
ändra icke-väsentliga delar i förordning 
(EG) nr 1228/2003 och att komplettera 
förordning (EG) nr 1228/2003 genom 
tillägg av nya icke-väsentliga delar, bör de 
ändras i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som anges i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska antas genom ordinarie förfarande via parlamentet 
och rådet. Överlåtelse av befogenheter till kommissionen bör begränsas till eventuellt 
nödvändiga anpassningar.
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Ändringsförslag 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Denna förordning har också som mål att 
underlätta genomförandet av en 
välfungerande och öppen 
gränsöverskridande detaljmarknad och en 
välfungerande och öppen
grossistmarknad. Den innehåller 
mekanismer för att harmonisera dessa 
regler.”

”Denna förordning har också som mål att 
underlätta genomförandet av en 
välfungerande och öppen grossistmarknad 
med en god försörjningstrygghet. Den 
innehåller mekanismer för att harmonisera 
dessa regler.”

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om harmoniseringen av en detaljmarknad för el bör utgå eller endast 
förekomma i förslaget till direktiv om ändringen av direktiv 2003/54/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el (KOM(2007)0528). Förslaget om gränsöverskridande 
elhandel och tillträde till nätet (KOM (2007)531) bör vara koncentrerat till 
grossistmarknader och försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 26
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Denna förordning har också som mål att 
underlätta genomförandet av en 
välfungerande och öppen 
gränsöverskridande detaljmarknad och en 
välfungerande och öppen
grossistmarknad. Den innehåller 
mekanismer för att harmonisera dessa 

”Denna förordning har också som mål att 
underlätta genomförandet av en 
välfungerande och öppen grossistmarknad. 
Den innehåller mekanismer för att 
harmonisera dessa regler.”
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regler.”

Or. en

Motivering

Målet med gränsöverskridande detaljmarknader är inte nödvändigt för att utveckla 
välfungerande grossistmarknader på regional nivå och gemenskapsnivå, vilket även i 
fortsättningen bör vara fokus i denna förordning. En grundlig bedömning av konsekvenserna 
för ett sådant regleringsmål måste göras, och kostnaderna måste analyseras ingående 
eftersom icke-återvinningsbara kostnader sannolikt skulle uppstå som skulle vara större än 
fördelarna.

Ändringsförslag 27
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom inrättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el för att kunna 
garantera en optimal skötsel och en sund 
teknisk utveckling av de europeiska 
överföringssystemen för el.

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom inrättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el för att kunna 
garantera en optimal skötsel och en sund 
teknisk utveckling av de europeiska 
överföringssystemen för el och främja 
fullbordandet av den inre marknaden för 
el.

Or. en

Motivering

För att kunna garantera att TSO:erna kommer att underlätta marknadsintegreringen måste 
man fastställa att marknadsintegreringen är en självklar uppgift för Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen (ENTSO).
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Ändringsförslag 28
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom inrättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el för att kunna 
garantera en optimal skötsel och en sund 
teknisk utveckling av de europeiska 
överföringssystemen för el.

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom inrättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el för att kunna 
garantera en optimal skötsel och en sund 
teknisk utveckling av de europeiska 
överföringssystemen för el och främja 
fullbordandet av den inre marknaden för 
el.

Or. en

Motivering

Effektivt samarbete i realtid mellan TSO:er i hela det europeiska nätet behövs för att kunna 
undanröja alla hinder för gränsöverskridande handel, integrera den enorma mängd vindkraft 
och hantera incidenter på ett effektivt sätt. Ett stärkt samarbete TSO:er emellan ska i 
slutändan leda till en situation där energikonsumenter kan köpa sin el på samma villkor 
överallt i Europa.

Ändringsförslag 29
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för el, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för el, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
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arbetsordning, inklusive arbetsordningen 
för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el som ska 
inrättas.

arbetsordning för det europeiska nätverk av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit en uppgift för Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Denna uppgift bör överföras på den framtida byrån vars 
uppgift det är att tillvarata allmänhetens intressen.

Ändringsförslag 30
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för el, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordningen 
för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el som ska 
inrättas.

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för el, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning för det europeiska nätverk av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit en uppgift för Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Denna uppgift bör överföras på den framtida byrån vars 
uppgift det är att tillvarata allmänhetens intressen.



AM\717090SV.doc 15/117 PE404.668v01-00

SV

Ändringsförslag 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för el, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordningen 
för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för el som ska 
inrättas.

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för el, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till
arbetsordning för det europeiska nätverk av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit en uppgift för Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Denna uppgift bör överföras på den framtida byrån vars 
uppgift det är att tillvarata allmänhetens intressen.

Ändringsförslag 32
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska komma överens om och lämna 
in till byrån för godkännande i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 2d 
jämfört med artikel 6.3 i förordning (EG) 
nr ... om upprättandet av byrån för 
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samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter: 

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

(a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
områden som anges i punkt 3.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner. 

(b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner. 

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

(c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. (d) Ett årsarbetsprogram baserat på de 
prioriteringar som byrån fastlägger.

e) En årsrapport. (e) En årsrapport.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter, en samordningsplan 
för nätverket samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet; både förteckningen 
och beskrivningen ska utarbetas det året 
och åtföljas av en preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De tekniska föreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet, 
inklusive driftskompatibilitet och rutiner i 
akutlägen.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet.
e) Rutiner i akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

c) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. d) Regler för öppenhet och insyn.
i) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.

e) Balanserings- och betalningsregler, 
inklusive regler om reservkraft.
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j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

f) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

k) Energieffektivitet för elnät. g) Energieffektivitet för elnät.

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.
5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna 
för transeuropeiska energinät, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen efter att den godkänts 
av byrån. Investeringsplanen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna med beaktande av 
regionala och europeiska aspekter av 
nätplanering. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 8.

Or. en

Motivering

Den strategi som föreslås kan äventyra skapandet av en genuint konkurrenskraftig EU-
marknad som ger TSO:er möjlighet till självreglering. Omfattningen och djupet av de 
föreslagna tekniska föreskrifterna, så kallade ”strategiska riktlinjer", bör definieras i förväg 
av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), sedan fastställs ett 
kommittéförfarande som ska leda till bindande strategiska riktlinjer på basis av vilka 
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Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen grundas. TSO:er har ett 
starkt intresse av hur marknadsreglerna fungerar och ska därför inte utarbeta 
marknadsföreskrifterna.

Ändringsförslag 33
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska anta och lämna över följande till 
byrån för godkännande enligt förfarandet 
i artikel 2d i denna förordning och artikel 
6.3 i förordning (EG) nr ... om inrättandet 
av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) Förslag till tekniska föreskrifter på de 
områden som anges i punkt 3.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner. 

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram.
e) En årsrapport. e) En årsrapport.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter, en samordningsplan 
för nätverket samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet; både förteckningen 
och beskrivningen ska utarbetas det året 
och åtföljas av en preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.
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3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De tekniska föreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i akutläge. e) Rutiner i akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Regler för öppenhet och insyn.

i) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.
j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.
k) Energieffektivitet för elnät. h) Energieffektivitet för elnät.

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år med byråns 
godkännande publicera en tioårig plan för 
investeringar i näten som omfattar hela 
gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet, en 
kostnadsberäkning och en kostnads- och 
intäktsanalys. Investeringsplanen ska 
också beakta de nationella 
investeringsplanerna och riktlinjerna för 
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investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 8.

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 8.

Or. it

Motivering

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen (ENTSO) är ett tekniskt 
organ som inte kan reglera marknaden på det sätt som nationella tillsynsmyndigheter 
förväntas göra. Framför allt har ENTSO inte befogenhet att fastställa marknadsföreskrifter 
och inte heller kan det accepteras att reglerna fastställs uteslutande på europeisk nivå utan 
hänsyn till varje nationell marknads särdrag.

Investeringsplaner bör dessutom åtföljas av en kostnads- och intäktsanalys.

Ändringsförslag 34
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska komma överens om och lämna 
in till byrån för godkännande i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 2e 
jämfört med artikel 6.3 i förordning (EG)
nr ... om upprättandet av byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter: 

a) Tekniska föreskrifter och a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
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marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

områden som anges i punkt 3.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner. 

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner. 

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram baserat på de 
prioriteringar som byrån fastlägger.

e) En årsrapport. e) En årsrapport.
f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

Or. en

Motivering

De föreslagna tekniska föreskrifterna bör definieras i förväg. I början av 
lagstiftningsprocessen bör byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ge formella 
råd till kommissionen i form av strategiska riktlinjer för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem utifrån vilka de tekniska föreskrifterna ska utarbetas. 
På basis av dessa råd föreslår vi att kommittéförfarande används för att få fram bindande 
strategiska riktlinjer på vilka det framtida arbetet baseras. Det europeiska nätverket av de 
systemansvariga för överföringssystem ska utarbeta ett utkast till tekniska föreskrifter baserat 
på bindande strategiska riktlinjer.

Ändringsförslag 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska föreslå och lämna in till byrån 
för godkännande i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 2e jämfört 
med artikel 6.3b i förordning (EG) nr ... 
om upprättandet av byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter: 
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Or. en

Motivering

Det europeiska nätverket av de systemansvariga för överföringssystemen bör efter ingående 
samråd föreslå och få byråns godkännande för bl.a. de tekniska föreskrifterna, den 10-åriga 
investeringsplanen och arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska i samarbete med 
marknadsaktörerna och 
systemanvändarna anta:

Or. de

Motivering

Nätverket av systemansvariga för överföringssystemen bör så långt möjligt involvera 
marknadsaktörerna och systemanvändarna i sitt arbete.

Ändringsförslag 37
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 2a ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
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för el ska anta: för el anta:

Or. en

Motivering

För att tydliggöra föreskrifternas omfattning måste man fastställa att de antas för att främja 
marknadsintegrering.

Ändringsförslag 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
områden som anges i punkt 3.

Or. en

Motivering

Först efter ingående samrådet bör europeiska nätverket av de systemansvariga för 
överföringssystemen föreslå ett utkast till de tekniska föreskrifterna som sedan formellt ska 
antas av byrån.

Ändringsförslag 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

c) En tioårig investeringsplan, med 
bestämmelser om övergången till 
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intelligenta nät, integreringen av 
storskaliga förnybara energiprojekt,
försörjningsprognoser och prognoser för 
efterfrågestyrning vartannat år.

Or. en

Motivering

Storskaliga förnybara energiprojekt – t.ex. vindkraft i norr och koncentrerad solkraft i söder 
– tillsammans med teknik för intelligenta nät är en viktig utveckling som vederbörligen måste 
beaktas i den tioåriga investeringsplanen. Planen får inte heller baseras endast på ett 
tillgångsperspektiv, utan måste också innehålla investeringsåtgärder för en mer energieffektiv 
elekonomi.

Ändringsförslag 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

c) En tioårig investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vart tredje år.

Or. de

Motivering

Det räcker att lägga fram nya investeringsplaner vart tredje år. 

Ändringsförslag 41
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Åtgärder för att säkra samarbetet i 
realtid för nätdrift i normala och akuta 
situationer.

Or. en

Motivering

Effektivt samarbete i realtid mellan TSO:er i hela det europeiska nätet behövs för att kunna 
undanröja alla hinder för gränsöverskridande handel, integrera den enorma mängd vindkraft 
samt hantera incidenter på ett effektivt sätt. 

Ändringsförslag 42
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) riktlinjer för samordningen av det 
tekniska samarbetet mellan 
gemenskapens systemansvariga för 
överföringssystemen och tredjelands 
systemansvariga för överföringssystemen,

Or. lt

Motivering

I förordningen anges inte vem som ska utarbeta riktlinjer för samarbetet med tredjeländer.
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Ändringsförslag 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Inom det första året och därefter vart 
tredje år en översikt över längden på 
godkännandeförfarandena inom 
nätområdet, över nationella bestämmelser 
eller över nationella olikheter i 
utformningen av bestämmelser, som 
försenar, fördyrar eller förhindrar en 
gränsöverskridande utbyggnad av näten.

Or. de

Motivering

Med tillägget av punkt fa ska hänsyn tas till att den gränsöverskridande nätutbyggnaden 
förhindras av att de nationella bestämmelserna för godkännandeförfaranden skiljer sig åt. 
För att det ska vara möjligt att ta fram de nödvändiga lösningarna eller göra förbättringar 
med hjälp av bästa praxis krävs en genomgång av den faktiska situationen.

Ändringsförslag 44
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter, en samordningsplan 
för nätverket samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet; både förteckningen 
och beskrivningen ska utarbetas det året 

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter, en samordningsplan 
för nätverket samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet; både förteckningen 
och beskrivningen ska utarbetas det året 
och åtföljas av en preliminär tidsplan. 
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och åtföljas av en preliminär tidsplan. Inom tre månader efter mottagandet av 
utkastet till årsarbetsprogrammet ska 
kommissionen fatta ett beslut om att 
godkänna årsarbetsprogrammet. Perioden 
ska börja löpa dagen efter det att utkastet 
till årsarbetsprogrammet har mottagits.

Or. en

Motivering

För att garantera att framsteg görs i fråga om marknadsintegrering är det viktigt att 
kommissionen kan påverka de prioriteringar som har fastlagts av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för deras arbete med föreskrifter och annan 
verksamhet. Om ett arbetsprogram inte godkänns kan kommissionen anta riktlinjer i enlighet 
med artikel 2e. 3.

Ändringsförslag 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter, en samordningsplan 
för nätverket samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet; både förteckningen 
och beskrivningen ska utarbetas det året 
och åtföljas av en preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av tekniska föreskrifter, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. en

Motivering

Först efter ingående samråd bör det europeiska nätverket av de systemansvariga för 
överföringssystemen föreslå ett utkast till de tekniska föreskrifterna som sedan formellt antas 
av byrån.
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Ändringsförslag 46
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De tekniska föreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet, 
inklusive driftskompatibilitet och rutiner i 
akutlägen.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet.
e) Rutiner i akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

c) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. d) Regler för öppenhet och insyn.
i) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.

e) Balanserings- och betalningsregler, 
inklusive regler om reservkraft.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

f) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

k) Energieffektivitet för elnät. g) Energieffektivitet för elnät.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att låta TSO:er utarbeta marknadsföreskrifter och handelsregler. TSO:er 
har inte befogenhet att utfärda marknadsföreskrifter eftersom de är marknadsaktörer och 
föreskrifterna har kommersiell effekt. Man föreslår en kombination av led a, d och e eftersom 
de behandlar samma frågor, nämligen säker nätdrift och planering. Regler för datautbyte (c) 
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bör utgå eftersom de flesta andra bestämmelserna reda kräver särskilt datautbyte. Här 
betyder datautbyte konfidentiella uppgifter för att nätdriften ska fungera.

Ändringsförslag 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. Utkastet till de tekniska föreskrifterna 
ska omfatta följande områden, enligt 
prioriteringarna i årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. 
b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte.

d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.
e) Rutiner i akutläge. e) Rutiner i akutläge.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Gränsöverskridande
kapacitetsfördelning

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Regler för öppenhet och insyn.

i) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.
j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

h) Regler för kompensation mellan 
systemansvariga.

k) Energieffektivitet för elnät. i) Energieffektivitet för elnät.

Or. en
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Motivering

Först efter ingående samråd bör det europeiska nätverket av de systemansvariga för 
överföringssystemen föreslå ett utkast till tekniska föreskrifter som sedan antas formellt av 
byrån.

Ändringsförslag 48
Werner Langen

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De nätrelaterade tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. 

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i akutläge. e) Rutiner i akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Nätrelaterade regler för öppenhet och 

insyn

i) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.

h) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

i) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

k) Energieffektivitet för elnät. j) Energieffektivitet för elnät.

Or. de



AM\717090SV.doc 31/117 PE404.668v01-00

SV

Motivering

Befogenheterna för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen måste 
begränsas till nätspecifika aspekter. Framför allt är det olämpligt att nätverket antar 
föreskrifter för grossisthandeln och den öppenhet och insyn som ska iakttas där.

Ändringsförslag 49
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De nätrelaterade tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i akutläge. e) Rutiner i akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Nätrelaterade regler för öppenhet och 

insyn.

i) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.

h) Balanseringsregler, inklusive regler för 
reservkraft.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

i) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.

k) Energieffektivitet för elnät. j) Energieffektivitet för elnät.

Or. de
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Motivering

Befogenheterna för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen måste 
begränsas till nätspecifika aspekter. Framför allt är det olämpligt att nätverket antar 
föreskrifter för grossisthandeln och den öppenhet och insyn som ska iakttas där.

Ändringsförslag 50
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Handelsregler. utgår

Or. en

Motivering

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el bör bara ha 
befogenheter inom nätrelaterade frågor. Därför bör artikel 2c.3 g strykas, eftersom reglerna 
för handel inte gäller nätrelaterade frågor.

Ändringsförslag 51
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

utgår
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Or. en

Motivering

Genomförandet av de ovan nämnda föreskrifterna kan inte anförtros åt de systemansvariga 
själva, utan måste skötas av byrån.

Ändringsförslag 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

utgår

Or. en

Motivering

Genomförandet av de ovan nämnda föreskrifterna kan inte anförtros åt de systemansvariga 
själva, utan måste skötas av byrån.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2c – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

4. Byrån ska övervaka hur Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el sköter
genomförandet av föreskrifterna.

Or. en

Motivering

Byrån ska ansvara för att genomförandet av föreskrifterna övervakas.

Ändringsförslag 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna 
för transeuropeiska energinät, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.
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Or. en

Motivering

Riktlinjerna för transeuropeiska energinät var inte tänkta som juridiskt bindande instrument. 

Ändringsförslag 55
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna 
för transeuropeiska energinät, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen, efter att den har 
godkänts av byrån. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna med beaktande av 
regionala och europeiska aspekter av 
nätplanering. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

Or. en

Motivering

Man föreslår mer allmänna hänvisningar till de regionala och europeiska aspekterna snarare 
än en hänvisning till riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG. En hänvisning till riktlinjerna i 
deras nuvarande utformning med deras innehåll och syfte saknar i detta sammanhang 
relevans. Dessutom ska den tioåriga planen för investeringar i näten ses som en framtida 
ersättare för riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-GL).
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Ändringsförslag 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen, efter att den har 
godkänts av byrån. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket och inbegripa integreringen av 
storskaliga förnybara energiprojekt och 
övergången till ett system med intelligenta 
nät, ett utvecklingsscenario, en
efterfrågeprognos för försörjningen samt 
en bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

Or. en

Motivering

Storskaliga förnybara energiprojekt – t.ex. vindkraft i norr och koncentrerad solkraft i söder 
– tillsammans med teknik för intelligenta nät är en viktig utveckling som måste beaktas i den 
tioåriga investeringsplanen. Planen får inte heller baseras endast på ett tillgångsperspektiv, 
men måste också innehålla investeringsåtgärder för en mer energieffektiv elekonomi.
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Ändringsförslag 57
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en av 
byrån godkänd tioårig plan för 
investeringar i näten som omfattar hela 
gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

Or. de

Motivering

Årsarbetsprogrammet för de europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystemen (ENTSO) måste godkännas av byrån. Programmet bör vara uppbyggt 
kring de prioriteringar som byrån fastställer på grundval av en diskussion med ENTSO och 
efter samråd med övriga marknadsaktörer. Detta förfarande bör även gälla de övriga 
dokument i punkt 1 som kräver godkännande. 

Ändringsförslag 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vart tredje år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet. Som bilaga till 
investeringsplanen ska bifogas en översikt 
över faktorer som hindrar en 
gränsöverskridande utbyggnad av näten på 
grund av skillnader i 
godkännandeförfaranden eller 
godkännandepraxis.

Or. de

Motivering

Med ett treårsintervall för den erforderliga uppdateringen av investeringsplanen är tanken att 
nödvändig information ska tillhandahållas utan onödig byråkrati. Vidare bör hänsyn tas till 
att den gränsöverskridande nätutbyggnaden förhindras av att de nationella bestämmelserna 
för godkännandeförfaranden skiljer sig åt. För att det ska vara möjligt att ta fram de 
nödvändiga lösningarna eller göra förbättringar med hjälp av bästa praxis krävs en 
genomgång av den faktiska situationen.

Ändringsförslag 59
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet, och investeringar i 
sammanlänkning och i annan 
infrastruktur som behövs för effektiv 
handel och konkurrens och för 
försörjningstryggheten ska ingå. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska göra sitt bästa för att uppfylla den 
offentliggjorda investeringsplanen.

Or. en

Motivering

TSO:er måste ges ett tydligt uppdrag att anlägga den infrastruktur som i investeringsplanen 
beskrivs som nödvändig för att skapa en effektiv handel, konkurrens och bidra till 
försörjningstryggheten. Den nationella tillsynsmyndigheten har en klar skyldighet enligt 
artikel 22b att se till att det finns tillräckliga incitament för nätoperatörerna att öka 
effektiviteten och främja marknadsintegrering.

Ändringsförslag 60
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet, och investeringar i 
sammanlänkning och i annan 
infrastruktur som behövs för effektiv 
handel och konkurrens och för 
försörjningstryggheten ska ingå.

De systemansvariga för 
överföringssystemen ska göra sitt bästa 
för att uppfylla den offentliggjorda 
investeringsplanen.

Or. en

Motivering

TSO:er måste ges ett tydligt uppdrag att anlägga den infrastruktur som i investeringsplanen 
beskrivs som nödvändig för att skapa en effektiv handel, konkurrens och bidra till 
försörjningstryggheten. Den nationella tillsynsmyndigheten har en klar skyldighet enligt 
artikel 22b att se till att det finns tillräckliga incitament för nätoperatörerna att öka 
effektiviteten och främja marknadsintegrering.
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Ändringsförslag 61
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna, utan att stå i strid 
med dessa, och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

Or. en

Motivering

För att denna plan ska lyckas är det viktigt att den respekterar de nationella 
investeringsplanerna.

Ändringsförslag 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning 1228/2003
Artikel 2c – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 8.

utgår

Or. en

Motivering

Genom strykningen anpassas texten till det nya förfarandet som ger byrån i uppgift att efter 
omfattande samråd utveckla och anta riktlinjer. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för det 
fortsatta utarbetandet av marknadsföreskrifter och tekniska föreskrifter.

Ändringsförslag 63
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska övervaka att Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el genomför 
uppgifterna i artikel 2c.1.

1. Byrån ska övervaka att Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el genomför 
uppgifterna i artikel 2c.1.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogrammet, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter, ett utkast till tioårig 
investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogrammet till byrån för 
godkännande.

Byrån får avge yttrande till Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el inom tre 
månader.

Byrån ska godkänna de dokument som 
avses i artikel 2c.1 i den form de har 
utarbetats av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 



AM\717090SV.doc 43/117 PE404.668v01-00

SV

för el.
Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till
årsarbetsprogrammet eller utkastet till 
tioårig investeringsplan inte anses 
uppfylla kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en effektivt 
fungerande marknad.

Byrån ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och
årsarbetsprogrammet samt redogöra för 
resultaten av denna övervakning i sin 
årliga rapport. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet som utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el, ska byrån 
underrätta kommissionen.

Or. en

Motivering

Investerarna behöver ett tydligt och stabilt regelverk. Därför är det viktigt att utkastet till 
tekniska föreskrifter och regler, den tioåriga investeringsplanen och årsarbetsprogrammet 
ska godkännas av byrån och utarbetas utan inblandning av kommersiella intressen. 
Genomförandet av dessa föreskrifter och regler bör övervakas av tillsynsmyndigheter, dvs. av 
byrån, och inte av de systemansvariga för överföringssystemen.

Ändringsförslag 64
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogrammet, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter, ett utkast till tioårig 
investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogrammet till byrån för 
godkännande.

Byrån får avge yttrande till Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
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överföringssystemen för el inom tre 
månader.
Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogrammet eller utkastet till 
tioårig investeringsplan inte anses 
uppfylla kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en effektivt 
fungerande marknad.

Byrån ska godkänna de dokument som 
avses i artikel 2c.1 i den form de har 
utarbetats av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el.

Or. en

Motivering

Genomförandet av dessa föreskrifter och regler bör övervakas av tillsynsmyndigheterna, dvs. 
av byrån, och inte av de systemansvariga för överföringssystemen, såsom redan har påpekats 
i ovanstående ändringsförslag om strykning av artikel 2c.4.

Ändringsförslag 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogrammet, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter, ett utkast till tioårig 
investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogrammet till byrån för
godkännande.

Byrån får avge yttrande till Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el inom tre 
månader.
Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogrammet eller utkastet till 
tioårig investeringsplan inte anses 

Byrån ska godkänna de dokument som 
anges i artikel 2c.1 och som har 
utarbetats av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
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uppfylla kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en effektivt 
fungerande marknad.

för el.

Or. en

Motivering

Byrån bör godkänna de tekniska föreskrifterna och reglerna. Investerarna behöver ett tydligt 
och förutsägbart regelverk. Därför är det viktigt att utkastet till tekniska föreskrifter, den 
tioåriga investeringsplanen och årsarbetsprogrammet ska granskas och godkännas av byrån 
och utarbetas utan kommersiell och politisk inblandning.

Ändringsförslag 66
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogrammet eller utkastet till 
tioårig investeringsplan inte anses uppfylla 
kraven på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogrammet eller utkastet till 
tioårig investeringsplan inte anses uppfylla 
kraven på icke-diskriminering, särskilt 
med avseende på leveransföretag på de 
nationella marknaderna, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ska ändra 
den tioåriga investeringsplanen om 
kommissionen begär detta.

Or. en

Motivering

Man måste se till så att nödvändiga investeringsbehov konstateras, erkänns och tillgodoses i 
god tid. Därför föreslås att kommissionen ska kunna begära att ändringar görs i den tioåriga 
investeringsplanen.
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Dessutom betonas behovet av att se till att ingen diskriminering råder mellan leveransföretag 
(systemanvändare) i olika medlemsländer.

Ändringsförslag 67
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska övervaka genomförandet av 
de tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet samt redogöra för 
resultaten av denna övervakning i sin 
årliga rapport. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet som utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el, ska byrån 
underrätta kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Den nya punkten 2a ska infogas i artikel 2d. Om byrån genom sin övervakning konstaterar att 
de systemansvariga för överföringssystemen eller Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el inte följer de tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och/eller årsarbetsprogrammet, ska kommissionen meddelas så att den 
kan inleda överträdelseförfaranden. Ett alternativ skulle vara att anse att de nationella 
tillsynsmyndigheterna har rätt att påföra effektiva och avskräckande påföljder.
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Ändringsförslag 68
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska övervaka genomförandet av 
den tioåriga investeringsplanen, 
årsarbetsprogrammet, de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna samt redogöra för 
resultaten av denna övervakning i sin 
årliga rapport. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer den 
tioåriga investeringsplanen, 
årsarbetsprogrammet, de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna som utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el, ska byrån 
informera kommissionen.

Or. en

Motivering

Genomförandet av den tioåriga investeringsplanen, årsarbetsprogrammet och/eller de 
tekniska föreskrifterna och marknadsföreskrifterna bör övervakas av tillsynsmyndigheterna, 
dvs. av byrån, och inte av de systemansvariga för överföringssystemen. Om byrån vid sin 
övervakning konstaterar att de systemansvariga för överföringssystemen eller Europeiska 
nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el inte följer de ovannämnda 
föreskrifterna och reglerna, ska kommissionen meddelas så att den kan inleda 
överträdelseförfaranden.

Ändringsförslag 69
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2d – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska kontrollera att de 
systemansvariga för överföringssystemen 
genomför de tekniska föreskrifterna, den 
tioåriga investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet och ta upp 
resultaten av sin kontrollverksamhet i sin 
årsrapport. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet ska byrån 
informera kommissionen om detta.

Or. de

Motivering

Arbetet med att kontrollera efterlevnaden av ovannämnda föreskrifter och regler bör skötas 
av tillsynsmyndigheterna, det vill säga byrån, och inte bara överlåtas åt de systemansvariga 
för överföringssystemen. 

Ändringsförslag 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2 da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2da
Utarbetande av riktlinjer

1. Inom sex månader ska byrån ta fram 
ett utkast till riktlinjer med 
grundläggande, tydliga och objektiva 
principer för harmonisering av 
marknadsregler och tekniska regler.
2. Vid utformningen av riktlinjerna ska 
byrån hålla omfattande, öppna och 
insynsvänliga samråd och hålla alla 
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berörda parter underrättade. 
3. Byrån ska färdigställa och anta utkastet 
till riktlinjer på grundval av samråden. 
Den ska offentliggöra alla synpunkter 
som mottagits och förklara på vilket sätt 
de har tagits i beaktande i det slutliga 
utkastet till riktlinjer eller motivera varför 
de utelämnats.
4. Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran av Europaparlamentet eller 
kommissionen inleda samma förfarande 
för att uppdatera riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Efter omfattande samråd bör byrån utarbeta och anta riktlinjer för att fastställa 
grundprinciperna för harmoniseringen av reglerna. Inte förrän lämpliga riktlinjer antagits 
kan lämpliga föreskrifter utarbetas. Europaparlamentets roll stärks genom att det får 
möjlighet att ta initiativ till en översyn av riktlinjerna.

Ändringsförslag 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande och utvärdering av tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter

Utarbetande av tekniska föreskrifter

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana villkor krävs för att 
marknaden ska fungera effektivt.

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 2da ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom sex månader ta fram ett utkast 
till de tekniska föreskrifter som fastställts 
i enlighet med artikel 2c.3; dessa ska vara 
i full överensstämmelse med principerna i 
riktlinjerna.

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
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för el ska vid utarbetandet av dessa 
föreskrifter beakta teknisk expertis hos 
marknadsaktörerna och hålla dessa 
underrättade. 

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

3. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna utkastet till föreskrifter 
till byrån.

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar 
av att ta fram de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

4. Byrån ska hålla omfattande, öppna och 
insynsvänliga samråd om utkastet till 
föreskrifter.

c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

5. På grundval av resultaten av samråden 
ska byrån färdigställa och anta utkastet 
till föreskrifter. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter som mottagits och förklara på 
vilket sätt de har tagits i beaktande i det 
slutliga utkastet till föreskrifter eller 
motivera varför de utelämnats.

3. Kommissionen får, på eget initiativ 
eller efter rekommendation från byrån, 
anta riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att 

6. Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran från Europeiska nätverket av
systemansvariga för överföringssystemen 
för el se över de befintliga föreskrifterna 
enligt det förfarande som beskrivs från 
och med punkt 2 ovan.

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad, 

7. På grundval av resultaten av samråden 
ska byrån färdigställa och anta utkastet 
till föreskrifter. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter som mottagits och förklara på 
vilket sätt de har tagits i beaktande i det 
slutliga utkastet till föreskrifter eller 
motivera varför de utelämnats.

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar 
av att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

8. Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran från Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el se över de befintliga föreskrifterna 
enligt det förfarande som beskrivs från 
och med punkt 2 ovan.
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c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.
4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 8.

Or. en

Motivering

De tekniska föreskrifterna bör utarbetas av Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el i full överensstämmelse med de antagna riktlinjerna. Byrån ska 
färdigställa och anta dessa föreskrifter efter omfattande samråd.

Ändringsförslag 72
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana villkor krävs för att 
marknaden ska fungera effektivt.

1. Efter samråd med samtliga berörda 
parter i enlighet med artikel … i 
förordning (EG) … om inrättande av en 
byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter ska byrån ta 
fram strategiska riktlinjer för Europeiska
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el för de områden 
som anges i artikel 2c.3 och 2c.5; dessa 
riktlinjer ska ligga till grund för 
utarbetandet av detaljerade tekniska 
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föreskrifter och den tioåriga 
investeringsplanen, inbegripet 
försörjningsplaner. När utkastet till 
strategiska riktlinjer har tagits fram ska 
byrån skicka det till kommissionen, som 
får anta de strategiska riktlinjerna i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.
1a. Baserat på de strategiska riktlinjer 
som kommissionen antagit enligt punkt 1 
ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom rimlig tid ta fram utkast till 
föreskrifter för de områden som anges i 
artikel 2c.3 och utkast till en tioårig 
investeringsplan, inbegripet en 
försörjningsrapport enligt artikel 2c.5. 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ska lämna 
in ett utkast till tekniska föreskrifter och 
ett utkast till tioårig investeringsplan till 
byrån för godkännande.
1b. Byrån ska godkänna utkastet till 
tekniska föreskrifter och den tioåriga 
investeringsplanen enligt artiklarna X och 
Y i förordning … om inrättande av en 
byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter. Innan byrån 
godkänner föreskrifterna och utkastet till 
tioårig investeringsplan ska den se till att 
de detaljerade tekniska föreskrifterna och 
utkastet till tioårig investeringsplan är i 
överensstämmelse med de strategiska 
riktlinjerna och att de uppfyller kraven på 
icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad.

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
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fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

a) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3,

c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

b) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter som har 
utarbetats av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el för de områden som anges i 
artikel 2c.3 och som har godkänts av 
byrån enligt punkt 1b.

3. Kommissionen får, på eget initiativ 
eller efter rekommendation från byrån, 
anta riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att
a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar 
av att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,
c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.
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4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 8.

2a. Kommissionen får, efter 
rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för marknadsföreskrifterna.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.
2b. Punkt 2a påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 8.

Or. en

Motivering

Det tillvägagångssätt som kommissionen föreslår kan hota skapandet av en verkligt 
konkurrenspräglad EU-marknad, eftersom det låter de systemansvariga för 
överföringssystemen bli självreglerande. Här föreslås ett annat tillvägagångssätt: 
Omfattningen och grundligheten hos de föreslagna tekniska föreskrifterna – så kallade 
strategiska riktlinjer – bör på förhand bestämmas av byrån. Därefter ska de bindande 
”strategiska riktlinjer” som ska ligga till grund för det framtida arbetet för Europeiska 
nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el fastställas genom ett 
kommittéförfarande. De systemansvariga för överföringssystemen har ett starkt intresse av 
hur marknadsreglerna fungerar (eftersom de påverkar kostnaderna för de systemansvariga 
för överföringssystemen) och bör därför inte själva utarbeta marknadsföreskrifterna.

Ändringsförslag 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 

1. Byrån kan anmoda Europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för el att inom en 
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överföringssystemen för el att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana villkor krävs för att 
marknaden ska fungera effektivt.

rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana villkor krävs för att 
marknaden ska fungera effektivt.

Or. de

Motivering

Det är byrån och inte kommissionen som bör kunna anmoda nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen att utarbeta sådana föreskrifter.

Ändringsförslag 74
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Baserat på de strategiska riktlinjer 
som kommissionen antagit enligt punkt 1 
ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom rimlig tid ta fram utkast till 
föreskrifter för de områden som anges i 
artikel 2c.3 och utkast till en tioårig 
investeringsplan, inbegripet en 
försörjningsrapport enligt artikel 2c.5. 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ska lämna 
in ett utkast till tekniska föreskrifter och 
ett utkast till tioårig investeringsplan till 
byrån för godkännande.

Or. en

Motivering

De föreslagna tekniska föreskrifterna bör utformas på förhand. I början av 
regleringsförfarandet bör byrån ge formella råd till kommissionen i form av strategiska 
riktlinjer för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el vilka 
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kan ligga till grund för tekniska föreskrifter. Vi föreslår att dessa råd genom ett 
kommittéförfarande omarbetas till bindande strategiska riktlinjer som ska ligga till grund för 
framtida arbete. Därefter skulle Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el ta fram utkast till tekniska föreskrifter på grundval av de bindande 
strategiska riktlinjerna.

Ändringsförslag 75
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Byrån ska godkänna utkastet till 
tekniska föreskrifter och den tioåriga 
investeringsplanen enligt artiklarna X och 
Y i förordning … om inrättande av en 
byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter. Innan byrån 
godkänner föreskrifterna och utkastet till 
tioårig investeringsplan ska den se till att 
de detaljerade tekniska föreskrifterna och 
utkastet till tioårig investeringsplan är i 
överensstämmelse med de strategiska 
riktlinjerna och att de uppfyller kraven på 
icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad.

Or. en

Motivering

De tekniska föreskrifter som föreslås bör utformas på förhand. I början av 
regleringsförfarandet bör byrån ge formella råd till kommissionen i form av strategiska 
riktlinjer för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el vilka 
kan ligga till grund för utarbetandet av tekniska föreskrifter. Vi föreslår att dessa råd genom 
ett kommittéförfarande omarbetas till bindande strategiska riktlinjer som ska ligga till grund
för framtida arbete. Därefter skulle Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el ta fram utkast till tekniska föreskrifter på grundval av de bindande 
strategiska riktlinjerna.
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Ändringsförslag 76
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

a) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3,

c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

b) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifterna för de 
områden som anges i artikel 2c.3 som har 
godkänts av byrån enligt punkt 1b.

Or. en

Motivering

Innan byrån godkänner föreskrifterna måste den granska dem och kontrollera att de är i 
överensstämmelse med de strategiska riktlinjerna samt uppfyller kraven på icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och en effektivt fungerande marknad. Således kan 
punkt 2 a strykas.
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Ändringsförslag 77
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ 
eller efter rekommendation från byrån, 
anta riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

utgår

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar 
av att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,
c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.

Or. en
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Motivering

Punkt 3 stryks eftersom det kommittéförfarande som föreskrivs (i slutet av förfarandet) inte 
behövs då kommittéförfarandet enligt detta förslag till förordning ska inledas i början av 
regleringsförfarandet, innan byrån ska godkänna utkastet till tekniska föreskrifter som 
utarbetats av Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el.

Ändringsförslag 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller
efter rekommendation från byrån, anta
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

3. Kommissionen får efter 
rekommendation från byrån ändra 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

c) de systemansvariga inte klarar av att 
följa de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska ändras i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
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kontroll som avses i artikel 13.2. kontroll som avses i artikel 13.2.

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska antas genom ordinarie förfarande via parlamentet 
och rådet. Överlåtelse av befogenheter till kommissionen bör begränsas till eventuellt 
nödvändiga anpassningar.

Ändringsförslag 79
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

3. Kommissionen ska, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att det är 
nödvändigt att se till att de områden som 
anges i artikel 2c.1–2c.3 utvecklas på ett 
sätt som är förenligt med målen för den 
inre marknaden och

Or. en

Motivering

Om inte de systemansvariga för överföringssystemen antar föreskrifterna kan kommissionen 
anta bindande riktlinjer genom kommittéförfarandet. I förslaget till ändrad elförordning har 
detta alternativ fått en föga förpliktigande utformning. För att bestämmelserna ska bli så 
tydliga som möjligt för systemansvariga och andra berörda parter får det inte finnas något 
tvivel om att kommissionen faktiskt kommer att anta bindande riktlinjer om inte de 
systemansvariga fullgör sina regleringsuppgifter.
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Ändringsförslag 80
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta riktlinjerna i 
samråd med representantorganisationer 
för nätanvändarna.

Or. en

Motivering

Effektiva samråd med alla berörda parter är en nödvändig förutsättning för att man ska 
kunna se till att alla berörda intressen beaktas i beslut om elmarknadens funktionssätt.

Ändringsförslag 81
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 8.

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 4 stryks eftersom den blir meningslös när punkt 3 strukits (se ändringsförslag 12).
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Ändringsförslag 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 8.

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att ändra riktlinjer enligt artikel 8.

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska antas genom ordinarie förfarande via parlamentet 
och rådet. Överlåtelse av befogenheter till kommissionen bör begränsas till eventuellt 
nödvändiga anpassningar.

Ändringsförslag 83
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen får, efter 
rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för marknadsföreskrifterna.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.

Or. en



AM\717090SV.doc 63/117 PE404.668v01-00

SV

Motivering

För marknadsföreskrifterna föreslås att kommissionen får anta riktlinjer efter 
rekommendation från byrån (punkt 5). De systemansvariga för överföringssystemen är 
aktörer inom en monopolstyrd infrastruktur och deltar inte i den konkurrensutsatta delen av 
marknaden. De har dock ett starkt intresse av hur marknadsreglerna fungerar (eftersom de 
påverkar kostnaderna för de systemansvariga för överföringssystemen) och bör därför inte 
själva utarbeta marknadsföreskrifterna.

Ändringsförslag 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet när den har 
för avsikt att anta riktlinjer enligt 
artikel 2e.3.

Or. de

Motivering

Ett ingripande av kommissionen enligt artikel 2e.3 i förordningen antyder att nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen, som finansieras med offentliga medel, inte skulle 
fullgöra sina uppgifter i nöjaktig utsträckning. Europaparlamentet och rådet bör få utförlig 
information om detta för att företa nödvändiga ändringar.

Ändringsförslag 85
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2e – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Punkt 4a påverkar inte 
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kommissionens rätt att anta och ändra 
riktlinjer enligt artikel 8.

Or. en

Motivering

För marknadsföreskrifterna föreslås att kommissionen får anta riktlinjer efter 
rekommendation från byrån (punkt 5). De systemansvariga för överföringssystemen är
aktörer inom en monopolstyrd infrastruktur och deltar inte i den konkurrensutsatta delen av 
marknaden. De har dock ett starkt intresse av hur marknadsreglerna fungerar (eftersom de 
påverkar kostnaderna för de systemansvariga för överföringssystemen) och bör därför inte 
själva utarbeta marknadsföreskrifterna.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2ea (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2ea
Utarbetande av riktlinjer

1. Kommissionen ska efter samråd med 
byrån upprätta en årlig prioritetslista med 
frågor av särskild betydelse för 
utvecklingen av den inre elmarknaden.
2. På grundval av prioritetslistan får 
kommissionen ge byrån i uppdrag att 
inom sex månader ta fram ett utkast till 
riktlinjer med grundläggande, tydliga och 
objektiva principer för harmonisering av 
reglerna, enligt vad som fastställs i artikel 
2c.
3. Vid utformningen av riktlinjerna ska 
byrån hålla omfattande, öppna och 
insynsvänliga samråd och hålla 
Europeiska nätverket för systemansvariga 
för överföringssystemen och alla andra 
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berörda parter underrättade.
4. Byrån ska färdigställa utkastet till 
riktlinjer på grundval av samråden. Den 
ska offentliggöra alla icke konfidentiella 
synpunkter som mottagits och förklara på 
vilket sätt de har tagits i beaktande i det 
slutliga utkastet till riktlinjer eller 
motivera varför de utelämnats.
5. Kommissionen ska översända sitt utkast 
till riktlinjer till den kommitté som avses i 
artikel 13.1 och som ska anta dem slutligt 
i enlighet med förfarandet i artikel 13.2.
6. Kommissionen får på eget initiativ eller 
på begäran av byrån inleda samma 
förfarande för att uppdatera riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att förtydliga förfarandet för utarbetande av riktlinjer. Kommissionen 
uppdrar åt byrån att efter samråd utarbeta och anta riktlinjerna. Kommissionen ska göra dem 
bindande genom ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2ea (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2ea
Utarbetande av marknadsföreskrifter

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 2da ska byrån inom sex månader 
ta fram ett utkast till marknadsföreskrifter 
i full överensstämmelse med principerna i 
riktlinjerna.
2. Vid utformningen av dessa föreskrifter 
ska byrån hålla omfattande, öppna och 
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insynsvänliga samråd och hålla alla 
berörda parter underrättade.
3. På grundval av resultaten av samråden 
ska byrån färdigställa och anta utkastet 
till marknadsföreskrifter. Den ska 
offentliggöra alla synpunkter som 
mottagits och förklara på vilket sätt de har 
tagits i beaktande i det slutliga utkastet till 
riktlinjer eller motivera varför de 
utelämnats.
4. Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran av Europaparlamentet inleda 
samma förfarande för att se över de 
befintliga riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Marknadsföreskrifterna bör utarbetas och antas efter att byrån hållit omfattande samråd. 
Europaparlamentets roll stärks genom att det får möjlighet att ta initiativ till en översyn av 
dessa föreskrifter.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2eb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2eb
Utarbetande av föreskrifter

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 2ea ska kommissionen ge 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el i uppdrag 
att inom sex månader ta fram ett utkast 
till föreskrifter i full överensstämmelse 
med principerna i riktlinjerna.
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2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska vid utarbetandet av dessa 
föreskrifter beakta teknisk expertis hos 
marknadsaktörerna och hålla dessa 
underrättade.
3. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna utkastet till föreskrifter 
till byrån.
4. Byrån ska hålla omfattande, öppna och 
insynsvänliga samråd om utkastet till 
föreskrifter.
5. På grundval av resultaten av samråden 
ska byrån färdigställa och anta utkastet 
till föreskrifter. Den ska offentliggöra alla 
icke konfidentiella synpunkter som 
mottagits och förklara på vilket sätt de har 
tagits i beaktande i det slutliga utkastet till 
föreskrifter eller motivera varför de 
utelämnats.
6. Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran från Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el se över de befintliga föreskrifterna 
enligt samma förfarande.

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att förtydliga förfarandet för utarbetande av riktlinjer. Kommissionen 
uppdrar åt Europeiska nätverket för systemansvariga för överföringssystemen för el att utföra 
det tekniska arbetet med utkastet i samarbete med marknadsaktörerna. Byrån ska hålla 
samråd om riktlinjerna och anta dem.

Ändringsförslag 89
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f utgår
Samråd

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det 
årsarbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leverantörer och producenter, 
kunder, systemanvändare, 
systemansvariga för distributionssystem, 
inklusive relevanta 
(näringslivs)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.
2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
frågor som tas upp i punkt 1 ska 
offentliggöras.
3. Innan årlsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el redovisa de synpunkter som 
framförts under samrådsförfarandet och 
hur dessa synpunkter har beaktats. Om 
synpunkterna inte har beaktats, ska 
skälen till det anges i ett yttrande.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts för närvarande av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Denna uppgift borde därför tillfalla byrån, eftersom den 
redan har väl inarbetade rutiner för och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. 
Dessutom agerar byrån i samtliga marknadsaktörers intresse, medan de systemansvariga för 
överföringssystemen kan ha ett egenintresse.
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Ändringsförslag 90
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f utgår
Samråd

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det 
årsarbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leverantörer och producenter, 
kunder, systemanvändare, 
systemansvariga för distributionssystem, 
inklusive relevanta 
(näringslivs)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.
2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
frågor som tas upp i punkt 1 ska 
offentliggöras.
3. Innan årlsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el redovisa de synpunkter som 
framförts under samrådsförfarandet och 
hur dessa synpunkter har beaktats. Om 
synpunkterna inte har beaktats, ska 
skälen till det anges i ett yttrande.

Or. en
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Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts för närvarande av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Denna uppgift borde därför tillfalla byrån, eftersom den 
redan har väl inarbetade rutiner för och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. 
Dessutom agerar byrån i samtliga marknadsaktörers intresse, medan de systemansvariga för 
överföringssystemen kan ha ett egenintresse.

Ändringsförslag 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f utgår
Samråd

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det 
årsarbetsprogram som anges i artiklarna 
2c.1 och 3; samrådet ska inbegripa 
leverantörer och producenter, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, inklusive relevanta 
(näringslivs)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.
2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
frågor som tas upp i punkt 1 ska 
offentliggöras.
3. Innan årlsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el redovisa de synpunkter som 
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framförts under samrådsförfarandet och 
hur dessa synpunkter har beaktats. Om 
synpunkterna inte har beaktats, ska 
skälen till det anges i ett yttrande.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts för närvarande av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas. Denna uppgift borde därför tillfalla byrån, eftersom den 
redan har väl inarbetade rutiner för och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. 
Dessutom agerar byrån i samtliga marknadsaktörers intresse, medan de systemansvariga för 
överföringssystemen kan ha ett egenintresse.

Ändringsförslag 92
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årsarbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leverantörer och producenter, 
kunder, systemanvändare, systemansvariga 
för distributionssystem, inklusive relevanta 
(näringslivs)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årsarbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa medlemsstater och behöriga 
nationella myndigheter, leverantörer och 
producenter, kunder, systemanvändare, 
systemansvariga för distributionssystem, 
inklusive relevanta 
(näringslivs)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

Or. es
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Motivering

Alla berörda parter måste bli delaktiga.

Ändringsförslag 93
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årsarbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leverantörer och producenter, 
kunder, systemanvändare, 
systemansvariga för distributionssystem, 
inklusive relevanta 
(näringslivs)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med representantorganisationer 
för nätanvändarna, i synnerhet vid 
utarbetandet av reglerna för 
samrådsförfarandet, de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årsarbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3;

Or. en

Motivering

Ett effektivt samråd förutsätter lämpliga regler och förfaranden. Det är också viktigt att 
samrådsprotokollen speglar alla deltagares synpunkter och interaktionen mellan Europeiska 
nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el och nätanvändarnas 
representanter.
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Ändringsförslag 94
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2f – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Syftet med det samråd som avses i 
punkt 1 är att alla berörda parters 
intressen ska beaktas i beslutsprocessen.

Or. en

Motivering

På grund av sin monopolställning är de systemansvariga för överföringssystemen inte vana 
att förhandla med sina kunder, nätanvändarna. För att samråden ska bli effektiva bör deras 
syfte anges så att man kan undvika att de systemansvariga för överföringssystemen bara 
informerar nätanvändarna i stället för att samråda med dem.

Ändringsförslag 95
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som anges i artiklarna 2a–2h ska 
bäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av avgifter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som anges i artiklarna 2a–2h ska 
bäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av avgifter.

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el som anges i artiklarna 2a–2h ska 
bäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av avgifter. 
Tillsynsmyndigheterna ska godkänna 
dessa kostnader endast om de är rimliga 
och proportionerliga.

Or. en

Motivering

De europeiska konsumenterna bör inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv 
organisation.

Ändringsförslag 97
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 



AM\717090SV.doc 75/117 PE404.668v01-00

SV

systemansvariga för överföringssystemen 
för el som anges i artiklarna 2a–2h ska 
bäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av avgifter.

systemansvariga för överföringssystemen 
för el som anges i artiklarna 2a–2h ska 
bäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av avgifter. 
Tillsynsmyndigheterna ska godkänna 
dessa kostnader endast om de är rimliga 
och proportionerliga.

Or. en

Motivering

De europeiska konsumenterna bör inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv 
organisation.

Ändringsförslag 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2h utgår
Regionalt samarbete mellan 

systemansvariga för överföringssystemen
1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el för att bidra till de arbetsuppgifter 
som anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och får fatta 
investeringsbeslut baserade på denna 
plan.
Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga 
investeringsplan som anges i 
artikel 2c.1 c.
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2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, 
fördelningen av gränsöverskridande 
kapacitet genom implicita auktioner och 
integreringen av balanseringsmekanismer 
och mekanismer för reservkraft. 
3. Kommissionen får fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2.
Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el och byrån.”

Or. en

Motivering

Förekomsten av EU-regler hindrar inte de systemansvariga för överföringssystemen från att 
gå längre än minimikraven eller från att skapa nära samarbete med sina grannar. Om 
regionala områden anges kommer det oundvikligen att leda till en konsolidering av regionala 
marknader och till att nya ”gränser” uppstår inom EU. En sådan utveckling är inte önskvärd. 
I ett sammanlänkat system måste frågor som rör tillförlitlighet och gränsöverskridande flöden 
hanteras på global nivå, såsom den europeiska sammanslutningen av systemansvariga för 
överföringssystem nyligen konstaterade i sin försörjningsrapport från januari 2008.

Ändringsförslag 99
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 2. De systemansvariga för 
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överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och integreringen av 
balanseringsmekanismer och mekanismer 
för reservkraft.

överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte samt, om 
detta är ekonomiskt lönsamt, främja
fördelningen av gränsöverskridande 
kapacitet genom implicita auktioner och 
kompatibla, gränsöverskridande
balanseringsarrangemang.

Or. en

Motivering

Fördelning av gränsöverskridande kapacitet genom implicita auktioner och integrering av 
balansmekanismer kan under vissa omständigheter vara en dyr och komplex lösning sett till 
fördelarna den ger. De systemansvariga för överföringssystemen bör ha möjligheten att 
främja lösningar som optimerar gränsöverskridande arrangemang.

Ändringsförslag 100
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, 
fördelningen av gränsöverskridande 
kapacitet genom implicita auktioner och 
integreringen av balanseringsmekanismer 
och mekanismer för reservkraft.

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
samordnad fördelning av 
gränsöverskridande kapacitet och 
integreringen av balanseringsmekanismer 
och mekanismer för reservkraft.

Or. en

Motivering

En ökad harmonisering av nät och marknadsregler är önskvärt för att åstadkomma en 
integrerad energimarknad, men det innebär inte att arrangemangen måste se likadana ut i 
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alla medlemsstater. Det skulle ta extremt lång tid att genomföra en standardiserad 
marknadsstruktur, och kanske är det inte ens görbart. Energiutbyte och implicita auktioner är 
några alternativ för hanteringen av den gränsöverskridande handeln, men det finns även 
andra möjligheter som inte bör uteslutas.

Ändringsförslag 101
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och integreringen av 
balanseringsmekanismer och mekanismer 
för reservkraft.

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita eller explicita auktioner som man 
ska besluta om i samråd med berörda 
systemansvariga för överföringssystemen
och integreringen av 
balanseringsmekanismer och mekanismer 
för reservkraft.

Or. en

Motivering

Även om implicita auktioner är ett ekonomiskt effektivt sätt att tilldela gränsöverskridande 
kapacitet är det inte alltid den bästa lösningen eftersom den inte är anpassad till framväxande 
regionala energimarknader som håller på att liberaliseras och inte garanterar en tillräckligt 
omfattande gränsöverskridande elhandel på lång sikt (månadsvis eller årsvis).

Ändringsförslag 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2.

utgår

Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el och byrån.”

Or. de

Motivering

Organisationen av det regionala samarbetet sköts inom nätverket. Hur samarbetet ska se ut 
och genom vilken organisationsnivå det ska säkras är något som bör fastställas i nätverkets 
stadgar. En särskild anvisning från kommissionen är varken nödvändig eller ändamålsenlig.

Ändringsförslag 103
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2.

utgår

Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
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för el och byrån.”

Or. en

Motivering

Regionala marknader bör vara ett första steg mot en fullt integrerad europeisk marknad och 
deras geografiska utsträckning ska inte fastställas av kommissionen.

Ändringsförslag 104
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Den åtgärden, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.

3. Kommissionen får i syfte att skapa en 
verklig inre marknad fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning, med hänsyn till 
befintliga regionala samarbetsstrukturer. 
Den åtgärden, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 13.2.

Or. es

Motivering

Man bör ta hänsyn till pågående regionalt samarbete.

Ändringsförslag 105
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2h – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Den åtgärden, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning först efter samråd med 
medlemsstaterna inom det geografiska 
området i fråga. Den åtgärden, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.

Or. ro

Motivering

Medlemsstaterna inom området känner till inte bara befintliga sammanlänkningar mellan 
systemansvariga för överföringssystemen utan också elförsörjningskapaciteten och hur stor 
efterfrågan är i grannländerna.

Ändringsförslag 106
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 2ha (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2ha
Tekniskt samarbete mellan gemenskapen 

och tredjelands systemansvariga för 
överföringssystemen

1. Tekniskt samarbete mellan 
gemenskapens systemansvariga för 
överföringssystemen och tredjelands 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska övervakas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna.
2. Om det visar sig att de bestämmelser 
och föreskrifter som byrån antagit inte 
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följs under tiden det tekniska samarbetet 
pågår ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna begära 
klargöranden från byrån.

Or. lt

Motivering

I förordningen anges inte hur det tekniska samarbetet med tredje länders systemansvariga för 
överföringssystemen ska gå till.

Ändringsförslag 107
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst 
en har en installerad kapacitet på minst 
250 MW, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme per anläggning som är 
nödvändiga för att kontrollera samtliga 
beslut om avsändande av el samt 
budgivningen vid elutbyte, 
sammanlänkningsauktioner, 
reservmarknader och OTC-marknader, 
tillgängliga för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den informationen 
per anläggning och per timme som ska 
lagras ska minst omfatta uppgifter om 
tillgänglig produktionskapacitet och 
bokade reserver, inklusive tilldelning av 
dessa reserver per anläggning, vid 
tidpunkten för budgivningen och för 
elproduktionen.”

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst 
en har en installerad kapacitet på minst 
250 MW, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme per anläggning, för 
varje anläggning som har en installerad 
bruttokapacitet på mer än 100 MW, 
tillgängliga för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den informationen 
per anläggning och per timme som ska 
lagras ska minst omfatta uppgifter om 
tillgänglig produktionskapacitet och 
bokade reserver vid tidpunkten för 
budgivningen och för elproduktionen.”

Or. de
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Motivering

Det är nära nog omöjligt att spara all information som behövs för att sätta sig in i operativa 
beslut om elproduktion eller i budgivningsstrategier. Dessutom skulle denna bestämmelse 
leda till att produktionsbolag och oberoende elhandlare (utan egen produktionskapacitet) 
behandlades olika, eftersom skyldigheten att spara information endast skulle gälla 
produktionsbolag. Detta synes inte motiverat eftersom det endast återspeglar en del av det 
totala utbudet på marknaden.

Ändringsförslag 108
Werner Langen

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst 
en har en installerad kapacitet på minst 
250 MW, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme per anläggning som är 
nödvändiga för att kontrollera samtliga 
beslut om avsändande av el samt 
budgivningen vid elutbyte, 
sammanlänkningsauktioner, 
reservmarknader och OTC-marknader, 
tillgängliga för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den informationen 
per anläggning och per timme som ska 
lagras ska minst omfatta uppgifter om 
tillgänglig produktionskapacitet och 
bokade reserver, inklusive tilldelning av 
dessa reserver per anläggning, vid 
tidpunkten för budgivningen och för 
elproduktionen.”

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst 
en har en installerad kapacitet på minst 
250 MW, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme per anläggning, för 
varje anläggning som har en installerad 
bruttokapacitet på mer än 50 MW, 
tillgängliga för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den informationen 
per anläggning och per timme som ska 
lagras ska minst omfatta uppgifter om 
tillgänglig produktionskapacitet och 
bokade reserver vid tidpunkten för 
budgivningen och för elproduktionen.”

Or. de

Motivering

Det är nära nog omöjligt att spara all information som behövs för att sätta sig in i operativa 
beslut om elproduktion eller i budgivningsstrategier. Dessutom skulle denna bestämmelse 
leda till att produktionsbolag och oberoende elhandlare (utan egen produktionskapacitet) 
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behandlades olika, eftersom skyldigheten att spara information endast skulle gälla 
produktionsbolag. Detta synes inte motiverat eftersom det endast återspeglar en del av det 
totala utbudet på marknaden.

Ändringsförslag 109
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst 
en har en installerad kapacitet på minst 
250 MW, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme per anläggning som
är nödvändiga för att kontrollera samtliga 
beslut om avsändande av el samt 
budgivningen vid elutbyte, 
sammanlänkningsauktioner, 
reservmarknader och OTC-marknader, 
tillgängliga för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den informationen 
per anläggning och per timme som ska 
lagras ska minst omfatta uppgifter om 
tillgänglig produktionskapacitet och 
bokade reserver, inklusive tilldelning av 
dessa reserver per anläggning, vid 
tidpunkten för budgivningen och för 
elproduktionen.”

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst 
en har en installerad kapacitet på minst 
250 MWe, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme för alla anläggningar 
som har en installerad kapacitet på minst 
250 MWe, tillgängliga för de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Den informationen 
per anläggning och per timme som ska 
lagras ska omfatta uppgifter om tillgänglig 
produktionskapacitet och bokade reserver.”

Or. en

Motivering

Det är praktiskt omöjligt att samla alla uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera 
samtliga beslut om avsändande av el samt budgivningen vid elutbyte m.m. Vidare skulle i och 
med den föreslagna bestämmelsen elbolag och oberoende aktörer behandlas olika genom att 
endast produktionsbolag skulle behöva hålla alla uppgifter som är nödvändiga för att 
kontrollera samtliga beslut om avsändande av el samt budgivningen vid elutbyte tillgängliga 
för tillsynsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 110
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 6.1 ska följande stycken 
läggas till:
”Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hanteringen av överbelastning inom 
nationella elsystem och 
sammanlänkningar.
De systemansvariga för 
överföringssystemen ska lämna in sina 
regler för hantering av överbelastning och 
kapacitetstilldelning för godkännande till 
tillsynsmyndigheterna. 
Tillsynsmyndigheterna får kräva att 
reglerna ändras innan de godkänns.”

Or. en

(Ändrar nuvarande artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1228/2003 genom att två nya stycken 
läggs till).

Motivering

Att tillsynsmyndigheterna formellt ska godkänna reglerna för hantering av överbelastning bör 
framgå klart i förordning (EG) nr 1228/2003 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Ändringsförslag 111
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 6 ska följande punkt 1a 
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läggas till:
”1a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hanteringen av överbelastning inom 
nationella elsystem och 
sammanlänkningar.
De systemansvariga för 
överföringssystemen ska lämna in sina 
regler för hantering av överbelastning och 
kapacitetstilldelning för godkännande till 
tillsynsmyndigheterna. 
Tillsynsmyndigheterna får kräva att 
reglerna ändras innan de godkänns.”

Or. en

(Tillägg av ny punkt 6.1a i förordning (EG) nr 1228/2003)

Motivering

Att tillsynsmyndigheterna formellt ska godkänna reglerna för hantering av överbelastning bör 
framgå klart i förordning (EG) nr 1228/2003 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Ändringsförslag 112
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 6 ska följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hanteringen av överbelastning inom 
nationella elsystem och 
sammanlänkningar.
De systemansvariga för 
överföringssystemen ska lämna in sina 
regler för hantering av överbelastning, 
inbegripet kapacitetstilldelning, för 
godkännande till tillsynsmyndigheterna. 
Tillsynsmyndigheterna får kräva att 
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reglerna ändras innan de godkänns.”

Or. en

(Tillägg av ny punkt 6.1a i förordning (EG) nr 1228/2003)

Motivering

Att tillsynsmyndigheterna formellt ska godkänna reglerna för hantering av överbelastning ska 
framgå klart i förordning (EG) nr 1228/2003 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Ändringsförslag 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 6 ska följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hanteringen av överbelastning inom 
nationella elsystem och 
sammanlänkningar.”

Or. en

(Tillägg av ny punkt 6.1a i förordning (EG) nr 1228/2003/EG)

Motivering

Att tillsynsmyndigheterna formellt ska godkänna reglerna för hantering av överbelastning bör 
framgå klart i förordning (EG) nr 1228/2003 för att säkerställa ett effektivt genomförande.
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Ändringsförslag 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 6 ska följande punkt 1b 
läggas till:
”1b. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska lämna in sina 
regler för hantering av överbelastning, 
inbegripet kapacitetstilldelning och 
tilldelning av inkomster från 
överbelastning för godkännande till 
tillsynsmyndigheterna. 
Tillsynsmyndigheterna får kräva att 
reglerna ändras innan de godkänns.”

Or. en

(Tillägg av ny punkt 6.1b i förordning (EG) nr 1228/2003)

Motivering

Att tillsynsmyndigheterna formellt ska godkänna reglerna för hantering av överbelastning bör 
framgå klart i förordning (EG) nr 1228/2003 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Ändringsförslag 115
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Inkomster från tilldelning av 
sammanlänkning ska användas för ett eller 
flera av följande ändamål i 
prioritetsordning:

6. Inkomster från tilldelning av 
sammanlänkning ska placeras på ett 
separat konto och användas: 
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(a) För att garantera den faktiska 
tillgängligheten hos den tilldelade 
kapaciteten.

a) Till projekt som ska förstärka de nät 
som byrån godkänt.

(b) Till nätverksinvesteringar för att 
bibehålla eller öka 
sammanlänkningskapaciteten.

b) Till nätverksinvesteringar som bevarar 
eller ökar sammanlänkningskapaciteten.”

Om inkomsten inte kan användas för 
ändamålen i a) eller b), ska inkomsten 
placeras på ett separat konto tills det blir 
möjligt att använda den för dessa 
ändamål. Om det gäller en oberoende 
systemansvarig ska denne på ett separat 
konto förfoga över alla inkomster som 
återstår efter att a) och b) tillämpats fram 
till den tidpunkt då den kan användas till 
de ändamål som beskrivs i a) och b) i 
första stycket.”

Or. it

Motivering

Överbelastning måste hanteras för att förstärka överföringsnäten.

Ändringsförslag 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkomster från tilldelning av 
sammanlänkning ska användas för ett eller 
flera av följande ändamål i 
prioritetsordning:

6. Inkomster från tilldelning av 
sammanlänkning och avgifter för 
överbelastning ska användas för ett eller 
flera av följande ändamål:

Or. en
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Motivering

Användningen av inkomster från avgifter för överbelastning måste fastställas klart i 
förordning (EG) nr 1228/2003 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Ändringsförslag 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkomster från tilldelning av 
sammanlänkning ska användas för ett eller 
flera av följande ändamål i 
prioritetsordning:

6. Inkomster från tilldelning av 
sammanlänkning ska användas för ett eller 
flera av följande ändamål:

Or. en

Motivering

Tilldelningen av inkomster ska inte ske i prioritetsordning, eftersom den bästa 
tilldelningsmetoden beror på nätets struktur och eventuella ”flaskhalsar”.

Ändringsförslag 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Till nätverksinvesteringar för att 
bibehålla eller öka 
sammanlänkningskapaciteten.

b) Till nätverksinvesteringar för att 
bibehålla eller öka 
sammanlänkningskapaciteten, i synnerhet 
investeringar i utveckling av intelligenta 
nät och integrering av både storskalig 
förnybar energi och decentraliserad 
energiproduktion.
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Or. en

Motivering

Denna del måste vara i linje med EU:s nuvarande policy som är för energieffektivitet och 
förnybar energi.

Ändringsförslag 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Som en inkomst som ska beaktas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna när 
dessa godkänner metoderna för 
beräkning av tariffer och/eller för att 
bedöma huruvida tariffer bör ändras.

Or. en

Motivering

Återinförande av en bestämmelse som tagits bort från förordning (EG) nr 1228/2003. 

Ändringsförslag 120
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Som en inkomst som ska beaktas av 
tillsynsmyndigheterna när dessa 
godkänner metoderna för beräkning av 
tariffer och/eller för att bedöma huruvida 
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tariffer bör ändras.

Or. en

Motivering

Syftar till att undvika rättslig oklarhet ifall man inte skulle kunna beakta inkomsterna vid 
beräkningen av tariffer. 

Ändringsförslag 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Platsindikerande signaler, åtgärder på 
efterfrågesidan som växelvis belastning 
och motköp,

Or. en

Motivering

Platsindikerande signaler bör uppmuntra eloperatörer att bygga kapacitet i områden som 
ligger nära konsumenterna och undvika potentiella flaskhalsar i överföringen. Växelvis 
belastning är ett grundläggande mål för åtgärder på efterfrågesidan eftersom detta ändrar 
mönstret för energianvändning så att den under perioder med hög efterfrågan byts till 
perioder med låg efterfrågan. Slutligen innebär motköp att avsändandet gynnar sådana 
elflöden som går i motsatt riktning mot huvudsakliga flöden som orsakar överbelastning i 
systemet.

Ändringsförslag 122
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inkomsten inte kan användas för 
ändamålen i a) eller b), ska inkomsten 
placeras på ett separat konto tills det blir 
möjligt att använda den för dessa 
ändamål. Om det gäller en oberoende 
systemansvarig ska denne på ett separat 
konto förfoga över alla inkomster som 
återstår efter att a) och b) tillämpats fram 
till den tidpunkt då den kan användas till 
de ändamål som beskrivs i a) och b) i 
första stycket.”

Om inkomsterna inte kan användas 
effektivt för ändamålen i a) eller b) före 
utgången av det år under vilket de erhålls, 
ska inkomsterna användas till de ändamål 
som beskrivs i c) i första stycket.

Or. en

Motivering

Syftar till att undvika rättslig oklarhet ifall man inte skulle kunna beakta inkomsterna vid 
beräkningen av tariffer. 

Ändringsförslag 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inkomsten inte kan användas för 
ändamålen i a) eller b), ska inkomsten 
placeras på ett separat konto tills det blir 
möjligt att använda den för dessa ändamål. 
Om det gäller en oberoende 
systemansvarig ska denne på ett separat 
konto förfoga över alla inkomster som 
återstår efter att a) och b) tillämpats fram 
till den tidpunkt då den kan användas till 
de ändamål som beskrivs i a) och b) i 
första stycket.”

Om inkomsten inte kan användas för 
ändamålen i a) eller b), ska inkomsten 
placeras på ett separat konto tills det blir 
möjligt att använda den för dessa ändamål.

Or. en
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Motivering

För konsekvens med fullständig åtskillnad av ägandet bör delen om oberoende 
systemansvariga utgå ur detta stycke.

Ändringsförslag 124
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inkomsten inte kan användas för 
ändamålen i a) eller b), ska inkomsten 
placeras på ett separat konto tills det blir 
möjligt att använda den för dessa 
ändamål. Om det gäller en oberoende 
systemansvarig ska denne på ett separat 
konto förfoga över alla inkomster som 
återstår efter att a) och b) tillämpats fram 
till den tidpunkt då den kan användas till 
de ändamål som beskrivs i a) och b) i 
första stycket.

Om inkomsten inte kan användas för 
ändamålen i a) eller b), får inkomsten med 
byråns godkännande beaktas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna när 
dessa godkänner metoderna för 
beräkning av tariffer och/eller för att 
bedöma huruvida tariffer bör ändras.

Or. en

Motivering

Inkomster från överbelastning bör i första hand användas till att maximera tillgänglig 
kapacitet och till att bygga ny infrastruktur som kan minska överbelastningen. Det ska 
emellertid erkännas att det inte vore effektivt eller praktiskt genomförbart att ta bort all 
överbelastning i de europeiska näten. Följaktligen bör man i förordningen behålla 
alternativet att inkomster ska kunna komma konsumenterna till godo i form av lägre avgifter, 
men bara som en sista utväg och om byrån godkänt detta.
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Ändringsförslag 125
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nya likströmslänkar mellan 
medlemsstater får på begäran och för en 
begränsad tidslängd, undantas från 
bestämmelserna i artikel 6.6 i 
förordning 1228/2003 och artiklarna 8, 20 
och 23.2-4 i direktiv 2003/54/EG på 
följande villkor: 

1. Nya likströmslänkar mellan 
medlemsstater får på begäran och för en 
tidslängd på minst 10 år, undantas från 
bestämmelserna i artikel 6.6 i förordning 
1228/2003 och artiklarna 8, 20 och 23.2-4 i 
direktiv 2003/54/EG på följande villkor:

Or. en

Motivering

Med tanke på de mycket omfattande investeringar som krävs för nya sammanlänkningar samt 
för betydande kapacitetsökning i befintliga sammanlänkningar bör en tillräckligt lång 
tidsperiod för amortering av investeringarna tas med i denna förordning. 

Ändringsförslag 126
Gabriele Albertini

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nya likströmslänkar mellan 
medlemsstater får på begäran och för en 
begränsad tidslängd, undantas från 
bestämmelserna i artikel 6.6 i
förordning 1228/2003 och artiklarna 8, 20 
och 23.2-4 i direktiv 2003/54/EG på 
följande villkor:

1. Nya likströmslänkar mellan 
medlemsstater får på begäran och för en 
begränsad tidslängd, undantas från 
bestämmelserna i artikel 6.6 i förordning 
1228/2003 och artiklarna 8, 10, 20 och 
22c4–6 i direktiv 2003/54/EG på följande 
villkor:

Or. en
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Motivering

I den nuvarande versionen av kommissionens förslag utvidgas undantagsbestämmelserna till 
att omfatta den nyligen föreslagna artikel 8 i eldirektivet om åtskillnad beträffande ägandet. 
För att normen ska kunna tolkas korrekt bör undantag utvidgas till att omfatta artikel 10 (som 
styr oberoende operatörer för överföringssystemen som är åtskilda beträffande ägandet).

Hänvisningar till artiklar i eldirektivet är anpassade till det omarbetade direktivet 2003/54.

Ändringsförslag 127
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska i undantagsfall även 
tillämpas på växelströmslänkar, förutsatt 
att kostnaderna och riskerna för 
investeringarna i fråga är synnerligen höga 
i jämförelse med de kostnader och risker 
som normalt är förknippade med en 
sammanlänkning, via en växelströmslänk, 
av de nationella överföringssystemen i två 
grannländer.

2. Punkt 1 ska även tillämpas på 
växelströmslänkar, förutsatt att 
kostnaderna och riskerna för 
investeringarna i fråga är synnerligen höga 
i jämförelse med de kostnader och risker 
som normalt är förknippade med en 
sammanlänkning, via en växelströmslänk, 
av de nationella överföringssystemen i två 
grannländer.

Or. it

Motivering

Undantag bör inte begränsas till enbart likströmsledningar för att marknaden ska bli 
öppnare.

Ändringsförslag 128
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Senast två månader efter mottagandet av 
en anmälan kan kommissionen fatta beslut 
om en begäran att byrån ska ändra eller 
återkalla beslutet att bevilja ett undantag. 
Den perioden ska börja dagen efter det att 
anmälan har mottagits. 
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen inskaffar ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och byråns 
godkännande. Om den begärda 
informationen inte skickas inom den period 
som anges i begäran, ska anmälan anses 
vara återkallad om inte perioden, innan den 
löpt ut, har förlängts efter tillstånd från 
både kommissionen och byrån, eller om 
byrån, i ett vederbörligt motiverat 
meddelande, har informerat kommissionen 
om att den anser att anmälan är komplett.

6. Senast två månader efter mottagandet av 
en anmälan kan kommissionen fatta beslut 
om en begäran att byrån eller behörig 
myndighet ska ändra eller återkalla beslutet 
att bevilja ett undantag. Den perioden ska 
börja dagen efter det att anmälan har 
mottagits. Tvåmånadersperioden kan även 
förlängas med kommissionens, byråns eller 
den behöriga myndighetens godkännande. 
Om den begärda informationen inte skickas 
inom den period som anges i begäran, ska 
anmälan anses vara återkallad om inte 
perioden, innan den löpt ut, har förlängts 
efter tillstånd från kommissionen, byrån 
eller den behöriga myndigheten eller om 
byrån eller den behöriga myndigheten, i 
ett vederbörligt motiverat meddelande, har 
informerat kommissionen om att den anser 
att anmälan är komplett.

Byrån ska uppfylla kommissionens 
begäran att ändra eller återkalla beslutet 
om undantag inom fyra veckor och 
meddela kommissionen i enlighet därmed.

Byrån eller den behöriga myndigheten ska 
uppfylla kommissionens begäran att ändra 
eller återkalla beslutet om undantag inom 
fyra veckor och meddela kommissionen i 
enlighet därmed.

Kommissionen ska behandla kommersiellt 
känslig information konfidentiellt.

Kommissionen ska behandla kommersiellt 
känslig information konfidentiellt.

Kommissionens godkännande av ett 
beslut om undantag ska upphöra att gälla 
efter två år från antagandet, om 
byggandet av sammanlänkningen ännu 
inte har startat, och efter fem år om 
sammanlänkningen inte har tagits i bruk.

Or. it
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Motivering

Kommissionen bör få högst två månader på sig att fatta beslut om undantag, utan möjlighet 
till förlängning, för att undvika osäkerhet som skulle kunna drabba de ekonomiska aspekterna 
av projektet.

De föreslagna tidsfristerna (två och fem år om projektet inte har kommit i gång eller är i 
drift) är inte acceptabla, eftersom projekten bör bedömas från fall till fall och hänsyn bör tas 
till särdragen.

Ändringsförslag 129
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Senast två månader efter mottagandet av 
en anmälan kan kommissionen fatta beslut 
om en begäran att byrån ska ändra eller 
återkalla beslutet att bevilja ett undantag. 
Den perioden ska börja dagen efter det att 
anmälan har mottagits. 
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen inskaffar ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits. 
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och byråns 
godkännande. Om den begärda 
informationen inte skickas inom den period 
som anges i begäran, ska anmälan anses 
vara återkallad om inte perioden, innan den 
löpt ut, har förlängts efter tillstånd från 
både kommissionen och byrån, eller om 
byrån, i ett vederbörligt motiverat 
meddelande, har informerat kommissionen 
om att den anser att anmälan är komplett. 
Byrån ska uppfylla kommissionens 
begäran att ändra eller återkalla beslutet 
om undantag inom fyra veckor och 
meddela kommissionen i enlighet därmed. 

6. Senast två månader efter mottagandet av 
en anmälan kan kommissionen fatta beslut 
om en begäran att byrån ska ändra eller 
återkalla beslutet att bevilja ett undantag. 
Den perioden ska börja dagen efter det att 
anmälan har mottagits. 
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen inskaffar ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och byråns 
godkännande. Om den begärda 
informationen inte skickas inom den period 
som anges i begäran, ska anmälan anses 
vara återkallad om inte perioden, innan den 
löpt ut, har förlängts efter tillstånd från 
både kommissionen och byrån, eller om 
byrån, i ett vederbörligt motiverat 
meddelande, har informerat kommissionen 
om att den anser att anmälan är komplett. 
Byrån ska uppfylla kommissionens 
begäran att ändra eller återkalla beslutet 
om undantag inom fyra veckor och 
meddela kommissionen i enlighet därmed. 
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Kommissionen ska behandla kommersiellt 
känslig information konfidentiellt. 
Kommissionens godkännande av ett 
beslut om undantag ska upphöra att gälla 
efter två år från antagandet, om 
byggandet av sammanlänkningen ännu 
inte har startat, och efter fem år om 
sammanlänkningen inte har tagits i bruk.

Kommissionen ska behandla kommersiellt 
känslig information konfidentiellt.

Or. de

Ändringsförslag 130
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
två år från antagandet, om byggandet av 
sammanlänkningen ännu inte har startat, 
och efter fem år om sammanlänkningen 
inte har tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
tre år från antagandet, om byggandet av 
sammanlänkningen ännu inte har startat, 
och efter sju år om sammanlänkningen inte 
har tagits i bruk.

Or. ro

Ändringsförslag 131
Gabriele Albertini

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om behöriga organ ser över undantag 
som beviljats under omständigheter som 
nämns i punkt 8 ska de rådgöra med 
sökanden och ta hänsyn till dröjsmål som 
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beror på administrativa förfaranden, 
force majeur och orsaker som är av 
betydelse för beslutet och som ligger 
utanför sökandens kontroll eller vilja. 

Or. en

Motivering

För att investeringar ska kunna utvecklas korrekt måste särskilda kriterier fastställas för 
översyn av undantagsbestämmelser. I komplexa investeringar kan riskkedjan av investeringar 
ofta omfatta flera utvecklingssteg som ska tas på ett samordnat sätt, och dröjsmål kan ofta 
bero på långdragna administrativa förfaranden som ligger utanför projektsponsorns kontroll.

Ändringsförslag 132
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och fastställa det förfarande som 
ska följas vid tillämpningen av 
punkterna 4 och 5. Den åtgärden, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2.

utgår

Or. de

Motivering

Villkoren för tillämpningen av denna artikel är redan tillräckligt definierade i bestämmelsen, 
och därför behövs inga ytterligare anvisningar genom riktlinjer inom ramen för ett 
kommittéförfarande.
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Ändringsförslag 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och fastställa det förfarande som 
ska följas vid tillämpningen av punkterna 4 
och 5. Den åtgärden, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 13.2.”

7. Kommissionen får ändra riktlinjer för 
tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och för att fastställa det förfarande 
som ska följas vid tillämpningen av 
punkterna 4 och 5. Den åtgärden, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska ändras i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2.”

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska antas genom ordinarie förfarande via parlamentet 
och rådet. Överlåtelse av befogenheter till kommissionen bör begränsas till eventuellt 
nödvändiga anpassningar.

Ändringsförslag 134
Gabriele Albertini

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Undantagen i artikel 7.1 ska 
automatiskt gälla för undantag som 
beviljats enligt artikel 7 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 den dag denna förordning 
träder i kraft.
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Or. en

Motivering

Diskriminering mellan nya investeringar genom undantag bör undvikas. Undantag från tredje 
parts tillträde som har beviljats har redan uppfyllt kriterierna i förordning (EG) nr 
1228/2003. För att undvika snedvriden konkurrens och en fördubbling av förfarandet för 
undantag som beviljats hittills, är det nödvändigt att uttryckligen utvidga nuvarande beslut 
om undantag som beviljats enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1228/2003 till den nyligen 
föreslagna artikel 8 i direktiv 2003/5/EG (åtskillnad beträffande ägandet).

Ändringsförslag 135
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Undantagen i artikel 7.1 ska 
automatiskt gälla för undantag som 
beviljats enligt artikel 7 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Diskriminering mellan nya investeringar genom undantag bör undvikas. Undantag från tredje 
parts tillträde som har beviljats har redan uppfyllt kriterierna i förordning (EG) nr 
1228/2003.

Ändringsförslag 136
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7-a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Följande artikel 7-a ska läggas till:
”Artikel 7-a

Avlägsnande av administrativa hinder för 
att öka kapaciteten

Medlemsstaterna ska se över sina 
förfaranden i syfte att fastställa och 
avlägsna administrativa hinder för att öka 
sammanlänkningskapaciteten. 
Medlemsstaterna ska identifiera vilka 
delar av nätet som ska förstärkas för att 
öka den sammanlagda 
sammanlänkningskapaciteten i 
överensstämmelse med målet om en bred 
marknadsintegration.”

Or. en

Motivering

Bristen på gränsöverskridande kapacitet är ett allvarligt hinder mot integrationen av Europas 
gasmarknader. För att främja gränsöverskridande kapacitet ska EU:s medlemsstater åta sig 
att öka kapaciteten och fastställa och avlägsna de administrativa hindren för detta.

Ändringsförslag 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 7a utgår
Detaljhandelsmarknaderna

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och öppen 
gränsöverskridande detaljhandel på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
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ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringssystemen, 
de systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 
avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot 
kunder, regler för datautbyte och 
betalning, äganderätt till data och 
mätningsansvar.
Dessa regler ska offentliggöras och 
utformas i syfte att harmonisera 
gränsöverskridande tillträde till kunder, 
samt granskas av tillsynsmyndigheterna.”

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om harmoniseringen av en detaljhandel för el bör utgå eller endast föras 
fram i förslaget till direktiv som ändrar direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el (KOM/2007/0528 slutlig). I förslaget om gränsöverskridande handel
och tillträde till nät (KOM 2007/531) bör fokus ligga på grossistmarknader och 
försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 138
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och öppen 
gränsöverskridande detaljhandel på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringssystemen, 
de systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och öppen marknad på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringssystemen, 
de systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 
avseende på avtalsmässiga 
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avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot kunder, 
regler för datautbyte och betalning, 
äganderätt till data och mätningsansvar.

överenskommelser, åtaganden mot kunder, 
regler för datautbyte och betalning, 
äganderätt till data och mätningsansvar.

Dessa regler ska offentliggöras och 
utformas i syfte att harmonisera 
gränsöverskridande tillträde till kunder, 
samt granskas av tillsynsmyndigheterna.

Dessa regler ska offentliggöras samt 
granskas av tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Att ha en harmoniserad gränsöverskridande detaljmarknad som mål är inte nödvändigt för 
framväxten av välfungerande grossistmarknader på regional nivå och gemenskapsnivå, något 
som fortsatt bör vara en prioritering. Det måste göras en fullständig bedömning av effekterna 
av ett sådant regleringsmål och kostnaderna och vinsterna måste gås igenom noga, eftersom 
det är troligt att de icke återvinningsbara kostnaderna skulle bli stora, större än vinsterna. 

Ändringsförslag 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 7a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa regler ska offentliggöras och
utformas i syfte att harmonisera
gränsöverskridande tillträde till kunder, 
samt granskas av tillsynsmyndigheterna.”

Dessa regler ska utformas i syfte att främja 
och säkerställa gränsöverskridande 
tillträde till kunder. Reglerna ska 
offentliggöras efter att ha granskats av 
tillsynsmyndigheterna.”

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna har kvar ansvaret för slutkundsmarknader och ramvillkor bland annat för 
de systemansvariga för distributionssystemen.
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Ändringsförslag 140
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid behov ska det utarbetas riktlinjer 
för vilken grad av harmonisering som 
minst behövs för att uppnå förordningens 
syfte, med närmare uppgifter om följande: 

utgår

a) Detaljerna för tillhandahållande av 
upplysningar i enlighet med principerna i 
artikel 5. 
b) Uppgifter om de delar av 
detaljmarknaden som omfattas av 
artikel 7a. 
c) Uppgifter om de anslutningsregler som 
reglerar förhållandet mellan de 
systemansvariga för överföringssystemen 
och anslutna kunder.
d) Uppgifter om bestämmelser om 
driftskompatibilitet.
e) Detaljer för bestämmelser om elhandel.
f) Detaljer för bestämmelser om 
balansering och reservkraft som syftar till 
ökad integration av marknaderna för 
balansering och reservkraft.
g) Uppgifter om bestämmelser om 
investeringsstöd inklusive 
lokaliseringssignaler.
h) Uppgifter om de ämnen som behandlas 
i artikel 2c.3.

Or. de

Motivering

Överföringen av befogenheter till kommissionen genom kommittéförfarandet blir orimligt 
stor. Särskilt när kommissionen rör sig i okänd terräng måste bemyndigandet vara betydligt 
stramare utformat i fråga om innehåll, syfte och omfattning.
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Ändringsförslag 141
Werner Langen

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid behov ska det utarbetas riktlinjer för 
vilken grad av harmonisering som minst 
behövs för att uppnå förordningens syfte, 
med närmare uppgifter om följande: 

3. Vid behov ska det utarbetas enskilda 
riktlinjer för vilken grad av harmonisering 
som minst behövs för att uppnå 
förordningens syfte, med närmare uppgifter 
om följande:

a) Detaljerna för tillhandahållande av 
upplysningar i enlighet med principerna i 
artikel 5. 

a) Detaljerna för tillhandahållande av 
upplysningar i enlighet med principerna i 
artikel 5. 

b) Uppgifter om de delar av 
detaljmarknaden som omfattas av 
artikel 7a. 

b) Uppgifter om de delar av 
detaljmarknaden som omfattas av 
artikel 7a. 

c) Uppgifter om de anslutningsregler som 
reglerar förhållandet mellan de 
systemansvariga för överföringssystemen 
och anslutna kunder.

c) Uppgifter om de anslutningsregler som 
reglerar förhållandet mellan de 
systemansvariga för överföringssystemen 
och anslutna kunder.

d) Uppgifter om bestämmelser om 
driftskompatibilitet.

d) Uppgifter om bestämmelser om 
driftskompatibilitet.

e) Detaljer för bestämmelser om elhandel.
f) Detaljer för bestämmelser om 
balansering och reservkraft som syftar till 
ökad integration av marknaderna för 
balansering och reservkraft.

e) Detaljer för bestämmelser om 
balansering och reservkraft som syftar till 
ökad integration av marknaderna för 
balansering och reservkraft, dock utan att 
detta påverkar det prioriterade införandet 
av gränsöverskridande intradagshandel.

g) Uppgifter om bestämmelser om 
investeringsstöd inklusive 
lokaliseringssignaler.

f) Uppgifter om bestämmelser om 
investeringsstöd inklusive 
lokaliseringssignaler.

h) Uppgifter om de ämnen som behandlas i 
artikel 2c.3.

g) Uppgifter om de ämnen som behandlas i 
artikel 2c.3.

Or. de
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Motivering

Överföringen av befogenheter till kommissionen genom kommittéförfarandet blir orimligt 
stor. Särskilt när kommissionen rör sig i okänd terräng, som vid grossisthandel med el, måste 
bemyndigandet vara betydligt stramare utformat i fråga om innehåll, syfte och omfattning.

Enligt de riktlinjer om hantering av överbelastning som tagits fram på grundval av denna 
artikel och som är i kraft finns det sedan den 1 januari 2008 en skyldighet att införa 
gränsöverskridande intradagshandel.

Ändringsförslag 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifter om de delar av 
detaljmarknaden som omfattas av 
artikel 7a.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om harmoniseringen av en detaljhandel för el bör utgå eller endast föras 
fram i förslaget till direktiv som ändrar direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el (KOM/2007/0528 slutlig). I förslaget om gränsöverskridande handel 
och tillträde till nät (KOM 2007/531) bör fokus ligga på grossistmarknader och 
försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 143
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Uppgifter om de delar av 
detaljmarknaden som omfattas av 
artikel 7a.

utgår

Or. en

Motivering

Att ha en harmoniserad gränsöverskridande detaljmarknad som mål är inte nödvändigt för 
framväxten av välfungerande grossistmarknader på regional nivå och gemenskapsnivå, något 
som denna förordning bör fokusera på. Förslag till bästa metoder är ofta bättre än formella
riktlinjer på detaljhandelsområdet, som till stor del är en subsidiaritetsfråga.

Ändringsförslag 144
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Detaljer för bestämmelser om elhandel. utgår

Or. de

Motivering

Överföringen av befogenheter till kommissionen genom kommittéförfarandet blir orimligt 
stor. Särskilt när kommissionen rör sig i okänd terräng, som vid grossisthandel med el, måste 
bemyndigandet vara betydligt stramare utformat i fråga om innehåll, syfte och omfattning.

Enligt de riktlinjer om hantering av överbelastning som tagits fram på grundval av denna 
artikel och som är i kraft finns det sedan den 1 januari 2008 en skyldighet att införa 
gränsöverskridande intradagshandel.
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Ändringsförslag 145
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Detaljer för bestämmelser om elhandel. utgår

Or. de

Motivering

Utfärdandet av riktlinjer eller föreskrifter bör utgå.

Ändringsförslag 146
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Detaljer för bestämmelser om 
balansering och reservkraft som syftar till 
ökad integration av marknaderna för 
balansering och reservkraft.

f) Detaljer för bestämmelser om 
balansering och reservkraft som syftar till 
ökad integration av marknaderna för 
balansering och reservkraft, dock utan att 
detta påverkar det prioriterade införandet 
av gränsöverskridande intradagshandel.

Or. de

Motivering

Överföringen av befogenheter till kommissionen genom kommittéförfarandet blir orimligt 
stor. Särskilt när kommissionen rör sig i okänd terräng, som vid grossisthandel med el, måste 
bemyndigandet vara betydligt stramare utformat i fråga om innehåll, syfte och omfattning.
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Enligt de riktlinjer om hantering av överbelastning som tagits fram på grundval av denna 
artikel och som är i kraft finns det sedan den 1 januari 2008 en skyldighet att införa 
gränsöverskridande intradagshandel.

Ändringsförslag 147
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Uppgifter om bestämmelser om 
investeringsstöd inklusive 
lokaliseringssignaler.

utgår

Or. de

Motivering

De så kallade lokaliseringssignalerna för elnät ingår redan som bemyndigande i artikel 8.2. 
Ytterligare ett bemyndigande att anta riktlinjer behövs därför inte.

Ändringsförslag 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Uppgifter om de ämnen som behandlas 
i artikel 2c.3.

utgår

Or. de
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Motivering

Bemyndigandet att anta riktlinjer för artikel 2c.3 fastställs i artikel 2e.3. Eftersom övriga 
riktlinjer i artikel 8.1 endast får ändras, men inte antas, av kommissionen måste ett 
omnämnande i artikel 8 strykas av systematiska skäl.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Uppgifter om de ämnen som behandlas 
i artikel 2c.3.

utgår

Or. en

Motivering

Ämnen som behandlas i artikel 2c.3 bör inte ingå i riktlinjerna som det står i artikel 8.

Ändringsförslag 150
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen får vid behov och på 
förslag från byrån i enlighet med 
artikel 2e.1 anta strategiska riktlinjer på 
de områden som behandlas i artikel 2c.3 
och 2c.5, som Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska använda som grund vid 
framtagandet av utkastet till de tekniska 
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föreskrifter som anges i artikel 2c.3 och 
utkastet till den tioåriga investeringsplan 
som anges i artikel 2c.5.

Or. en

Motivering

Som en konsekvens av förfarandet i artikel 2e ska artikel 8 också hänvisa till möjligheten att 
anta strategiska riktlinjer enligt samma förfarande som för andra riktlinjer som föreskrivs i 
förordningen. Detta kräver att punkt 3a läggs till i artikeln. Den nuvarande förteckningen på 
riktlinjer i den här artikeln måste undersökas noga med tanke på de elva områdena.

Ändringsförslag 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan anta riktlinjer för de 
frågor som behandlas i punkterna 1-3.
Den kan ändra de riktlinjer som avses i 
punkt 4, i enlighet med principerna i 
artiklarna 5 och 6, framförallt för att de 
ska omfatta detaljerade riktlinjer om 
samtliga metoder för kapacitetstilldelning 
som används och för att se till att 
mekanismerna för hantering av 
överbelastning utvecklas på ett sätt som 
överensstämmer med målen för den inre 
marknaden. I samband med sådana 
ändringar ska man vid behov fastställa 
sådana allmänna regler om minimikrav 
på säkerhet och driftsnormer för 
användning och drift av nätet som avses i 
artikel 5.2.

5. Byrån ska anta riktlinjer i enlighet med 
artikel 2da.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att bland annat komplettera den 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
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artikel 13.2.
När kommissionen antar eller ändrar 
riktlinjer, ska den säkerställa att de 
tillhandahåller den minimala 
harmoniseringsgrad som krävs för att 
målen i denna förordning ska uppnås och 
att de inte går utöver vad som är 
nödvändigt för detta syfte.
När kommissionen antar eller ändrar 
riktlinjer, ska den ange vilka åtgärder den 
har vidtagit för att bestämmelserna i de 
tredje länder som ingår i det europeiska 
elsystemet ska överensstämma med 
riktlinjerna i fråga.
När dessa riktlinjer antas första gången, 
ska kommissionen säkerställa att de i ett 
utkast till åtgärd täcker åtminstone de 
frågor som avses i punkt 1 a och 1 d samt 
punkt 2.”

Or. en

Motivering

Detta är förenligt med principen att byrån ansvarar för att ta fram och efter utvidgat samråd 
anta riktlinjerna. 

Ändringsförslag 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen kan anta riktlinjer för de 
frågor som behandlas i punkterna 1-3. Den 
kan ändra de riktlinjer som avses i punkt 4, 
i enlighet med principerna i artiklarna 5 
och 6, framförallt för att de ska omfatta 
detaljerade riktlinjer om samtliga metoder 
för kapacitetstilldelning som används och 

5. Kommissionen kan ändra riktlinjer för 
de frågor som behandlas i punkterna 1–3. 
Den kan ändra de riktlinjer som avses i 
punkt 4, i enlighet med principerna i 
artiklarna 5 och 6, framförallt för att de ska 
omfatta detaljerade riktlinjer om samtliga 
metoder för kapacitetstilldelning som 
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för att se till att mekanismerna för 
hantering av överbelastning utvecklas på 
ett sätt som överensstämmer med målen för 
den inre marknaden. I samband med 
sådana ändringar ska man vid behov 
fastställa sådana allmänna regler om 
minimikrav på säkerhet och driftsnormer 
för användning och drift av nätet som avses 
i artikel 5.2.

används och för att se till att mekanismerna 
för hantering av överbelastning utvecklas 
på ett sätt som överensstämmer med målen 
för den inre marknaden. I samband med 
sådana ändringar ska man vid behov 
fastställa sådana allmänna regler om 
minimikrav på säkerhet och driftsnormer 
för användning och drift av nätet som avses 
i artikel 5.2.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att bland annat komplettera den ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 13.2.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att bland annat komplettera den ska ändras
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2.

När kommissionen antar eller ändrar 
riktlinjer, ska den säkerställa att de 
tillhandahåller den minimala 
harmoniseringsgrad som krävs för att 
målen i denna förordning ska uppnås och 
att de inte går utöver vad som är 
nödvändigt för detta syfte.

När kommissionen ändrar riktlinjer, ska 
den säkerställa att de tillhandahåller den 
minimala harmoniseringsgrad som krävs 
för att målen i denna förordning ska uppnås 
och att de inte går utöver vad som är 
nödvändigt för detta syfte.

När kommissionen antar eller ändrar 
riktlinjer, ska den ange vilka åtgärder den 
har vidtagit för att bestämmelserna i de 
tredje länder som ingår i det europeiska 
elsystemet ska överensstämma med 
riktlinjerna i fråga.

När kommissionen ändrar riktlinjer, ska 
den ange vilka åtgärder den har vidtagit för 
att bestämmelserna i de tredje länder som 
ingår i det europeiska elsystemet ska 
överensstämma med riktlinjerna i fråga.”

När dessa riktlinjer antas första gången, 
ska kommissionen säkerställa att de i ett 
utkast till åtgärd täcker åtminstone de 
frågor som avses i punkt 1 a och 1 d samt 
punkt 2.”

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska antas genom ordinarie förfarande via parlamentet 
och rådet. Överlåtelse av befogenheter till kommissionen bör begränsas till eventuellt 
nödvändiga anpassningar.
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Ändringsförslag 153
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 12.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 2 skall medlemsstaterna se till 
att de nationella tillsynsmyndigheterna 
har behörighet att effektivt se till att 
bestämmelserna i denna förordning följs 
genom att tillsynsmyndigheterna, eller 
andra myndigheter, ges juridisk 
behörighet att utfärda föreläggande om 
efterlevnad av bestämmelserna och att 
fastställa effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder. 
Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om dessa bestämmelser 
senast den 1 januari 2010 och skall utan 
dröjsmål meddela eventuella ändringar 
som påverkar bestämmelserna.”

Or. en

(Ändrar texten i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1228/2003).

Motivering

Enligt rådet för europeiska energitillsynsmyndigheter tillämpas förordning (EG) 
nr 1228/2003 för närvarande bristfälligt eftersom medlemsstaterna inte verkställer effektiva 
påföljder. Tillsynsmyndigheterna ska effektivt använda sina verkställande befogenheter för att 
straffa dem som inte följer bestämmelserna i förordningen.
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Ändringsförslag 154
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 1228/2003
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 121.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 2 skall medlemsstaterna se till 
att de nationella tillsynsmyndigheterna 
som avses enligt artikel 2 i 
direktiv 2003/54/EG har behörighet att 
effektivt se till att bestämmelserna i denna 
förordning följs genom att 
tillsynsmyndigheterna, eller andra 
myndigheter, ges juridisk behörighet att 
utfärda föreläggande om efterlevnad av 
bestämmelserna och att fastställa 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande påföljder.
Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om dessa bestämmelser 
senast den 1 januari 2010 och skall utan 
dröjsmål meddela eventuella ändringar 
som påverkar bestämmelserna.”

Or. en

(Ändrar texten i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1228/2003).

Motivering

Förordning (EG) nr 1228/2003 tillämpas för närvarande bristfälligt eftersom 
medlemsstaterna inte verkställer effektiva påföljder. Florensforumet uttryckte stark oro över 
att tillsynsmyndigheterna i så begränsad omfattning använder sig av sina befogenheter att 
bestraffa dem som inte följer bestämmelserna i förordningen. Det finns inget att diskutera 
ifall bestämmelserna inte följs och tillsynsmyndigheterna bör ha befogenheter att effektivt 
använda sig av sina verkställande befogenheter.
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