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Ändringsförslag 1-1

Förslag till direktiv
–

PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till rådets gemensamma ståndpunkt

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av 
direktiv 2003/54/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 47.2, 55 och 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

av följande skäl:

(1) Den inre marknaden för el, som stegvis har genomförts i hela gemenskapen sedan 1999, 

                                               
* Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och 
strykningar med symbolen ▌.
Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare 
text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.
1 EUT C 211, 19.8.2008, s. 23.
2 EUT C 172, 5.7.2008, s. 55.
3 Europaparlamentets yttrande av den 18 juni 2008 (ännu inte offentliggjort i EUT), rådets 
gemensamma ståndpunkt av den 9 januari 2009 (ännu inte offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den ....
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syftar till att skapa faktiska valmöjligheter för alla kunder i Europeiska unionen, både 
enskilda och företag, nya affärsmöjligheter och ökad handel över gränserna, vilket ska 
leda till ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på tjänsterna och 
bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el har i hög grad bidragit till att skapa 
en sådan inre marknad för el.

(3) De friheter som Europeiska unionens medborgare garanteras genom fördraget fri 
rörlighet för varor, friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten kan endast 
säkras på en fullständigt öppnad marknad, där alla konsumenter fritt kan välja 
elhandlare och där alla elhandlare kan leverera fritt till sina kunder.

(4) Det föreligger för närvarande hinder mot att sälja el på lika villkor och utan 
diskriminering eller nackdelar i gemenskapen. Framför allt finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller någon myndighetstillsyn som är lika effektiv i 
alla medlemsstater.

(4a)  En trygg elförsörjning är av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen i Europa, 
för genomförandet av en hållbar klimatförändringspolitik samt för främjandet av 
konkurrenskraften på den inre marknaden. I detta syfte bör gränsöverskridande 
sammanlänkningar utvecklas ytterligare för att trygga försörjningen från alla 
energikällor till mest konkurrenskraftiga pris för konsumenter och näringsliv inom 
gemenskapen.

(4b) En välfungerande inre elmarknad bör förse producenterna med lämpliga incitament 
att investera i ny elproduktion, också i el från förnybara energikällor, och då särskilt 
uppmärksamma de mest isolerade länderna och regionerna på 
gemenskapens energimarknad. En välfungerande marknad bör också förse 
konsumenterna med lämpliga åtgärder för att främja en mer effektiv 
energianvändning, och trygg energiförsörjning är en förutsättning för detta.

(5) I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 med titeln "En energipolitik för 
Europa" framhävdes betydelsen av att fullborda den inre marknaden för el och skapa 
lika villkor för alla elföretag i gemenskapen. Kommissionens meddelanden av 
den 10 januari 2007 "Om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden" och "Utredning 
i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (slutrapport)" visade att nuvarande regler och åtgärder inte tilllhandahåller 
den ram som krävs för att målet om en välfungerande inre marknad ska kunna uppnås.

(5a) För att trygga konkurrenskraft och elförsörjning till mest konkurrenskraftiga pris bör 
medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna underlätta 
gränsöverskridande tillträde för nya leverantörer av el från olika energikällor samt 
för nya leverantörer av elproduktion.

(6) Utan effektiv åtskillnad mellan nätverksamhet och verksamheter som rör produktion 
och leverans (nedan kallat effektiv åtskillnad) finns det en inneboende risk för 
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diskriminering, inte bara i samband med nätdriften utan även när det gäller incitamenten 
för de vertikalt integrerade företagen att göra de investeringar i näten som krävs.

(7) De regler för rättslig och funktionell åtskillnad som anges i direktiv 2003/54/EG har 
emellertid inte medfört någon effektiv åtskillnad av systemansvariga för 
överföringssystem. Därför uppmanades kommissionen vid Europeiska rådets möte i 
Bryssel den 8–9 mars 2007 att utarbeta lagförslag för "effektiv åtskillnad mellan 
leverans och produktion respektive nätverksamhet".

(8) Effektiv åtskillnad kan bara säkras genom att man undanröjer incitamentet för vertikalt 
integrerade företag att diskriminera konkurrenterna i samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskilt ägande, vilket innebär att nätägaren utses till systemansvarig 
oberoende av några leverans- eller produktionsintressen, är helt klart en effektiv och 
stabil metod för att lösa inbyggda intressekonflikter och säkra försörjningstryggheten.
Europaparlamentet hänvisar därför i sin resolution av den 10 juli 2007 om utsikterna för 
den inre gas- och elmarknaden till åtskilt ägande av överföringsnäten som det 
effektivaste verktyget för att främja investeringar i infrastruktur på ett icke-
diskriminerande sätt och trygga ett rättvist nättillträde för nya aktörer och öppenhet på 
marknaden. Vid åtskilt ägande bör det därför ställas krav på medlemsstaterna att 
säkerställa att en eller flera personer inte kontrollerar ett produktionsföretag eller ett 
elhandelsföretag samtidigt som den eller de utövar kontroll över eller rättigheter 
gentemot en systemansvarig för överföringssystemet eller ett överföringssystem.
Omvänt bör kontroll över ett överföringssystem eller en systemansvarig för 
överföringssystemet utesluta möjligheten att utöva kontroll över eller rättigheter 
gentemot ett produktionsföretag eller ett elhandelsföretag. Inom dessa begränsningar 
bör ett produktionsföretag eller ett elhandelsföretag kunna inneha en minoritetsandel i 
en systemansvarig för ett överföringssystem eller ett överföringssystem.

(8a) Ett system för åtskillnad bör effektivt undanröja eventuella intressekonflikter mellan 
producenter, elhandlare och systemansvariga för överföringssystem för att skapa 
incitament för nödvändiga investeringar och trygga nya marknadsaktörers tillträde 
inom ramen för ett öppet och effektivt regelverk och bör inte skapa ett alltför 
betungande regelverk för de nationella tillsynsmyndigheterna.

(9) Definitionen av termen "kontroll" är hämtad från rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer1.

(10) Eftersom åtskillnad när det gäller ägandet i en del fall innebär att företag måste 
omstruktureras bör de medlemsstater som beslutar att förverkliga åtskilt ägande
beviljas extra tid för att tillämpa de relevanta bestämmelserna. Med tanke på de 
vertikala kopplingarna mellan el- och gassektorn bör bestämmelserna om åtskillnad 
tillämpas tvärsöver båda sektorerna.

(11) Vid åtskilt ägande bör, för att säkerställa att nätdriften är helt oberoende av leverans-
och produktionsintressen och förhindra utbyte av konfidentiella uppgifter, inte samma 
person sitta i styrelsen för både en systemansvarig för överföringssystem eller ett 

                                               
1 EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.
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överföringssystem och ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.
Av samma skäl bör samma person inte ha rätt att utse medlemmar till en styrelse för en 
systemansvarig för ett överföringssystem eller ett överföringssystem och inte heller 
utöva kontroll över eller rättigheter gentemot ett produktionsföretag eller ett 
elhandelsföretag.

(12) Inrättandet av systemansvariga eller systemansvariga för överföringssystemet utan 
leverans- eller produktionsintressen bör göra det möjligt för vertikalt integrerade företag 
att bibehålla sitt ägande av nättillgångar, samtidigt som en effektiv intresseuppdelning 
säkras, förutsatt att den oberoende systemansvarige (ISO) eller den oberoende 
systemansvarige för överföring (ITO) utför den systemansvariges samtliga uppgifter 
samt att detaljerad reglering och omfattande myndighetstillsyn införs.

(13) När ett företag som den ...* äger ett överföringssystem ingår i ett vertikalt integrerat 
företag bör medlemsstaterna ges ett val mellan ägarskapsåtskild systemansvarig för 
överföringssystemet (TSO) och införande av oberoende systemansvariga eller 
oberoende systemansvariga för överföring utan leverans- eller produktionsintressen.

(14) För att till fullo kunna tillvarata aktieägarnas intressen i vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att antingen införa åtskilt ägande genom direkt 
avyttring eller genom att dela upp det integrerade företagets aktier på aktier i 
nätföretaget och aktier i det återstående leverans- och produktionsföretaget, förutsatt att 
kraven i samband med åtskilt ägande faktiskt har uppfyllts.

(15) För införandet av en oberoende systemansvarig eller oberoende systemansvarig för 
överföring ska vara effektivt bör särskilda kompletterande regler antas. Reglerna för 
oberoende systemansvarig för överföring ger en lämplig regleringsram för att 
garantera rättvis konkurrens, tillräckliga investeringar, tillträde för nya aktörer och 
integration av elmarknaderna. Effektiv åtskillnad med hjälp av reglerna för
oberoende systemansvarig för överföring bör bygga dels på en pelare av 
organisatoriska åtgärder och åtgärder avseende förvaltningen av de systemansvariga 
för överföring, dels en pelare av åtgärder avseende investeringar, anslutning av ny 
produktionskapacitet till nätet och marknadsintegrering genom regionalt samarbete.
Oberoendet för den systemansvarige för överföringssystemet bör också bland annat 
säkerställas genom vissa "avkylningsperioder", under vilka ingen ledningsverksamhet 
eller annan relevant verksamhet som ger tillgång till samma information som den som 
erhållits i en ledande ställning i ett företag utövas inom det vertikalt integrerade 
företaget. Modellen för effektiv åtskillnad med hjälp av oberoende systemansvarig för 
överföring uppfyller kraven från Europeiska rådets möte i Bryssel den 8 och 9 mars 
2007.

(15a) I syfte att utveckla konkurrensen på den inre marknaden för el bör icke-
hushållskunder ha rätt att välja elhandlare och teckna avtal med flera olika 
elhandlare för att täcka sitt elförsörjningsbehov. Dessa kunder bör skyddas mot 
exklusivitetsklausuler som utesluter konkurrerande och/eller kompletterande anbud.

                                               
* EUT: Vänligen för in dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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(16) En medlemsstat har rätt att välja fullständigt åtskilt ägande på sitt territorium. Om en 
medlemsstat har valt fullständigt åtskilt ägande, har ett företag inte rätt att välja 
alternativet med en oberoende systemansvarig eller en oberoende systemansvarig för 
överföring. Företag som bedriver något slags produktions- eller leveransverksamhet får 
dessutom inte direkt eller indirekt utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot en 
systemansvarig för överföringssystem från en medlemsstat som har valt fullständigt 
åtskilt ägande.

(17) Det kommer enligt detta direktiv att finnas olika typer av marknadsorganisation på den 
inre marknaden för el. De åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att säkerställa 
lika villkor på marknaden bör grunda sig på överordnade krav av allmänt intresse.
Samråd bör ske med kommissionen om åtgärdernas förenlighet med fördraget och 
gemenskapsrätten.

(18) När en åtskillnad genomförs, bör principen om icke-diskriminering mellan den 
offentliga och den privata sektorn respekteras. Därför bör samma person, på egen hand 
eller tillsammans med någon annan, inte tillåtas att, i strid med det åtskilda ägandet eller 
med lösningen med en oberoende systemansvarig, utöva kontroll över eller någon 
rättighet i fråga om, sammansättning av och röstning eller beslutsfattande, i både organ 
för systemansvariga för överföringssystem eller överföringssystem och 
produktionsföretag eller elhandelsföretag. Under förutsättning att medlemsstaten i fråga 
kan visa att detta krav uppfylls, bör vid åtskilt ägande och lösningen med en oberoende 
systemansvarig två skilda offentliga organ kunna kontrollera produktion och leverans å 
ena sidan och överföring å den andra.

(19) Fullständigt effektiv åtskillnad mellan å ena sidan nätverksamhet och å andra sidan
leverans och produktion bör gälla i hela gemenskapen, för både gemenskapsföretag och 
icke-gemenskapsföretag. För att säkerställa att å ena sidan nätverksamheten och å andra 
sidan leverans och produktion i gemenskapen bedrivs oberoende av varandra, bör 
tillsynsmyndigheterna ges befogenheter att vägra certifiering av sådana systemansvariga 
för överföringssystem som inte uppfyller bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att dessa bestämmelser tillämpas enhetligt i hela gemenskapen bör 
tillsynsmyndigheterna ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning, när de 
fattar beslut om certifiering. För att också säkerställa att gemenskapens internationella 
åtaganden respekteras, liksom också solidariteten och försörjningstryggheten inom 
gemenskapen, bör kommissionen ha rätt att avge ett yttrande om certifiering avseende 
ägaren till eller den systemansvarige för ett överföringssystem som kontrolleras av en 
eller flera personer från tredjeländer.

(20) En tryggad energiförsörjning är absolut nödvändig för den allmänna säkerheten och är 
därför till sin natur förknippat med en effektivt fungerande inre marknad för el och med 
en integration av medlemsstaternas separata marknader. Elförsörjningen till unionens 
invånare kan enbart ske genom ett nät. Fungerande elmarknader, och framför allt de nät 
och andra tillgångar som är förknippade med elförsörjningen, har en avgörande 
betydelse för den allmänna säkerheten, ekonomins konkurrenskraft och för 
gemenskapsmedborgarnas välfärd. Personer från tredjeländer bör därför endast tillåtas 
kontrollera ett överföringssystem eller en systemansvarig för överföringssystem, om de 
uppfyller de krav på effektiv åtskillnad som tillämpas inom gemenskapen. Utan att det 
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påverkar gemenskapens internationella åtaganden anser gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för el är mycket viktig för gemenskapen och att ytterligare 
skyddsåtgärder därför behövs när det gäller att upprätthålla en tryggad energiförsörjning 
till gemenskapen i syfte att förhindra hot mot den allmänna ordningen och den allmänna 
säkerheten i gemenskapen och unionsmedborgarnas välfärd. En trygg energiförsörjning 
till gemenskapen kräver i synnerhet en bedömning av nätdriftens oberoende, nivån på 
gemenskapens och enskilda medlemsstaters beroende av energiförsörjning från 
tredjeländer samt av hur både inhemsk och internationell handel och energiinvesteringar 
behandlas i ett visst tredjeland.

▌

(21) Icke-diskriminerande tillträde till distributionsnätet är avgörande för tillträdet för kunder 
i återförsäljarledet. Utrymmet för diskriminering när det gäller tredje parts tillträde och 
investeringar är dock mindre på distributionsnivå än på överföringsnivå, eftersom 
nätbegränsningar och produktions- eller leveransintressenas inflytande i allmänhet inte 
är så betydande på distributionsnivån som på överföringsnivån. I enlighet med 
direktiv 2003/54/EG blev rättslig och funktionell åtskillnad av systemansvariga för 
distributionssystemet dessutom obligatorisk först från och med den 1 juli 2007 och dess 
effekter på den inre marknaden för el har ännu inte utvärderats. De regler om rättslig 
och funktionell åtskillnad som för närvarande finns kan leda till effektiv åtskillnad 
förutsatt att de definieras tydligare, genomförs ordentligt och övervakas noggrant. För 
att skapa lika villkor i återförsäljarledet bör systemansvariga för distributionssystem 
övervakas, så att de hindras från att dra fördel av sin vertikala integration när det gäller 
konkurrensläget på marknaden, framför allt gentemot hushållskunder och små icke-
hushållskunder.

(21a) Medlemsstaterna bör uppmuntra till modernisering av distributionsnät, exempelvis 
genom införandet av intelligenta nät som bör vara byggda på ett sätt som uppmuntrar 
till decentraliserad produktion och energieffektivitet.

(22) När det gäller små system är det möjligt att stödtjänster måste tillhandahållas av 
systemansvariga för överföringssystem som är sammanlänkade med små system.

(23) För att undvika att små systemansvariga för distributionssystem får en oproportionerlig 
ekonomisk och administrativ börda bör medlemsstaterna vid behov kunna undanta 
sådana företag från krav på rättslig åtskillnad när det gäller distributionen.

(23a) När ett slutet distributionssystem används för att trygga optimal effektivitet i en integrerad 
energiförsörjning som kräver särskilda driftsnormer, eller när ett slutet distributionssystem 
upprätthålls i första hand för att användas av systemets ägare, bör det vara möjligt att 
undanta den systemansvariga för distributionssystemet från skyldigheter som skulle utgöra 
en onödig administrativ börda på grund av förhållandet mellan den systemansvariga för 
distributionssystemet och systemets användare. Industriella och kommersiella platser 
samt platser där delade tjänster tillhandahålls, såsom tågstationer, flygplatser, sjukhus, 
stora campingplatser med integrerade anläggningar eller kemiska industrianläggningar, kan 
inbegripa slutna distributionssystem på grund av att den verksamhet som bedrivs i dessa 
anläggningar är av specialiserad karaktär.
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(24) Tillståndsförfarandena får inte leda till en administrativ arbetsbörda som är 
oproportionerlig i förhållande till elproducenternas storlek och eventuella inverkan. 
Obefogat utdragna tillståndsförfaranden kan hindra nya aktörer att komma in på 
marknaden.

(25) Det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa transparenta och icke-diskriminerande 
tariffer för tillträde till näten. Tarifferna bör gälla alla användare av systemen, utan 
diskriminering.

(26) Genom direktiv 2003/54/EG infördes ett krav på medlemsstaterna att utse 
tillsynsmyndigheter med särskilda befogenheter. Erfarenheterna visar dock att tillsynens 
effektivitet ofta hämmas av att tillsynsmyndigheterna inte är tillräckligt självständiga 
gentemot staten, har otillräckliga befogenheter och för liten handlingsfrihet. Därför 
uppmanade Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel den 8–9 mars 2007 kommissionen 
att utarbeta lagstiftningsförslag för ytterligare harmonisering av medlemsstaternas 
energitillsynsmyndigheters befogenheter och förstärkning av deras oberoende. Det bör 
vara möjligt för dessa nationella tillsynsmyndigheter att omfatta både el- och 
gassektorn.

(26a) Alla harmoniseringar av de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter bör 
inbegripa befogenheter att erbjuda elföretagen incitament och befogenheter att 
påföra dem effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner eller att föreslå att 
en domstol påför sådana sanktioner. Dessutom bör tillsynsmyndigheterna ha rätt att 
begära in relevant information från elföretagen, göra lämpliga och tillräckliga 
undersökningar samt lösa tvister.

(27) För att den inre marknaden för el ska kunna fungera korrekt behöver 
energitillsynsmyndigheterna kunna fatta beslut i alla relevanta tillsynsfrågor, och de 
måste också vara fullständigt oberoende av övriga offentliga eller privata intressen. 
Detta hindrar inte domstolsprövning och parlamentarisk övervakning enligt 
medlemsstaternas konstitutionella rätt. Vidare får inte den nationella lagstiftarens 
godkännande av tillsynsmyndigheters budget utgöra ett hinder för budgetmässig 
självständighet. Reglerna om tillsynsmyndighetens självständiga ansvar för den 
anslagna budgetens genomförande bör tillämpas inom ramen för nationell 
budgetlagstiftning och nationella budgetbestämmelser. Samtidigt som 
medlemsstaterna med hjälp av ett lämpligt system för alternering bidrar till den 
nationella tillsynsmyndighetens oberoende av politiska eller ekonomiska intressen, 
bör de tillåtas att vederbörligen beakta de tillgängliga personella resurserna och 
styrelsens storlek.

(28) För att säkerställa effektivt marknadstillträde för alla marknadsaktörer, inklusive nya 
aktörer, krävs icke-diskriminerande balansmekanismer som avspeglar kostnaderna. När 
likviditetsnivån på elmarknaden väl är tillräckligt hög, bör detta uppnås genom att man 
inför sådana transparenta marknadsbaserade mekanismer för försörjning och inköp av el 
som krävs för att uppfylla kraven på balans. Så länge likviditetsnivån på marknaden inte 
är tillräckligt hög, bör de nationella tillsynsmyndigheterna arbeta aktivt för att 
balanstarifferna ska vara icke-diskriminerande och avspegla kostnaderna. Samtidigt bör 
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lämpliga incitament tillhandahållas för att balansera produktion och förbrukning av el 
och för att inte äventyra systemet. Systemansvariga för överföringssystem ska göra det 
lättare för stora slutförbrukare och sammanslutningar av slutförbrukare att 
medverka på reserv- och balansmarknader.

(29) De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna fastställa eller godkänna tariffer eller 
beräkningsmetoder för tariffer på grundval av ett förslag från den systemansvarige för 
överförings- eller distributionssystemet eller på grundval av ett förslag som en 
systemansvarig och nätanvändarna kommit överens om. Vid fastställandet eller 
godkännandet bör de nationella tillsynsmyndigheterna se till att överförings- eller 
distributionstarifferna är icke-diskriminerande och avspeglar kostnaderna och samtidigt 
ta hänsyn till de långsiktiga marginalkostnader för näten som går att undvika med hjälp 
av distribuerad produktion och åtgärder för styrning av efterfrågan.

(29a) Nationella tillsynsmyndigheter bör underrätta konkurrensmyndigheterna och 
kommissionen om medlemsstater där priserna utgör ett hinder för konkurrensen och 
en fungerande marknad.

(30) Energitillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att fatta bindande beslut avseende 
elföretag och antingen själva besluta, eller föreslå att en behörig domstol beslutar, om 
effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter. Energitillsynsmyndigheterna bör även ges befogenhet att, oavsett 
tillämpningen av konkurrensbestämmelserna, fatta beslut om lämpliga åtgärder som 
garanterar fördelar för konsumenterna genom främjande av den effektiva konkurrens 
som är nödvändig för att den inre marknaden för el ska fungera korrekt. Införandet av 
virtuella elkraftanläggningar – dvs. ett program för frigörande av el varigenom ett 
elföretag är skyldigt att antingen sälja eller ställa en viss elvolym till förfogande eller 
medge åtkomst till en del av sin produktionskapacitet för intresserade elhandelsföretag 
under en viss tidsperiod – är en av möjliga åtgärder för att främja effektiv konkurrens 
och säkerställa att marknaden fungerar korrekt. Energitillsynsmyndigheterna bör även 
ges befogenheter att bidra till att säkerställa en hög standard på samhällsomfattande och 
allmännyttiga tjänster som står i samklang med kraven på öppnande av marknaden, 
skydd för utsatta kunder och ett verkligt effektivt konsumentskydd. Dessa bestämmelser 
bör varken påverka kommissionens befogenheter att tillämpa konkurrensreglerna, 
inbegripet granskningen av företagskoncentration med en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom den fria rörligheten för kapital.

▌

(31) Den inre marknaden för el har vissa brister när det gäller likviditet och insyn, vilket 
hindrar effektiv resursfördelning, riskhantering och etablering av nya företag på 
marknaden. Det finns ett behov av ökad konkurrens och försörjningstrygghet genom att 
anslutning av nya kraftverk till elnätet underlättas i samtliga medlemsstater, särskilt 
genom att nya marknadsaktörer uppmuntras. Förtroendet för marknaden, dess likviditet 
och antalet marknadsaktörer behöver öka, och därför måste tillsynen av företag 
verksamma på området för elförsörjning stärkas. Sådana krav bör inte påverka, och bör 
vara förenliga med, befintlig gemenskapslagstiftning beträffande finansmarknaderna.
Tillsynsmyndigheterna för energisektorn och för finansmarknaden behöver samarbeta 
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för att göra det möjligt för varandra att få en överblick över berörda marknader.

(32) Innan kommissionen antar riktlinjer för kraven när det gäller bevarande av information, 
bör byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../… av den …/… om inrättande av 
en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 1+ , nedan kallad byrån, och 
Europeiska värdepapperstillsynskommittén (EVTK) samråda och råda kommissionen 
om innehållet i dessa riktlinjer. Byrån och EVTK bör också samarbeta för att ytterligare 
utreda och ge råd i frågan om huruvida transaktioner med avtal om leverans av el och 
elderivat bör omfattas av informationskrav före och/eller efter handel och i så fall hur 
dessa krav bör utformas.

(32a) Medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna, om medlemsstaterna föreskrivit detta, 
bör uppmuntra utvecklingen av leveransavtal som kan avbrytas.

(33) Av rättvise- och konkurrensskäl samt indirekt för att skapa arbetstillfällen bör industrin 
och handeln i hela gemenskapen, inbegripet små och medelstora företag, och alla 
unionsmedborgare som åtnjuter de ekonomiska fördelarna med den inre marknaden 
också kunna åtnjuta en hög konsumentskyddsnivå, särskilt hushållskunder, och, när 
medlemsstater anser det lämpligt, bör småföretag också kunna komma i åtnjutande av 
garantier för tillhandahållande av allmännyttiga tjänster, särskilt med avseende på 
försörjningstrygghet och skäliga tariffer. Dessa kunder bör också ha rätt till 
valmöjligheter, rättvisa, representation och tvistlösningsmekanismer.

(34) Nästan alla medlemsstater har valt att säkerställa konkurrensen på 
elproduktionsmarknaden genom ett transparent tillståndsförfarande. Om tillräcklig 
elproduktionskapacitet inte anläggs på grundval av tillståndsförfarandet, bör dock 
medlemsstaterna se till att det finns en möjlighet att bidra till att trygga försörjningen 
genom ett anbudsförfarande eller ett liknande förfarande. Medlemsstaterna bör ha 
möjlighet att för att skydda miljön och gynna nya tekniska lösningar se till att det finns 
möjlighet att upphandla ny kapacitet genom ett anbudsförfarande grundat på 
offentliggjorda kriterier. Ny kapacitet omfattar bland annat förnybara energikällor och 
kraftvärmeproduktion.

(35) Av försörjningstrygghetsskäl bör balansen mellan tillgång på och efterfrågan av el i 
varje enskild medlemsstat bevakas, varefter en rapport bör utarbetas om situationen i 
gemenskapen som helhet med hänsyn till sammanlänkningskapaciteten mellan 
områden. Denna övervakning bör göras i tillräckligt god tid, så att lämpliga åtgärder 
hinner vidtas om försörjningstryggheten äventyras. Det faktum att nödvändig 
nätinfrastruktur, bland annat sammanlänkningskapaciteten, anläggs och underhålls bör 
bidra till en stabil elförsörjning. Underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet sammanlänkningskapaciteten och decentraliserad 
elproduktion, är viktiga förutsättningar för att garantera en stabil elförsörjning.

(36) Medlemsstaterna bör tillförsäkra hushållskunder och, när medlemsstaterna anser det 

                                               
1 EUT L ...
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lämpligt, små företag rätten att få tillgång till el av en bestämd kvalitet till priser som 
kan jämföras enkelt och klart samt är transparenta och rimliga. För att säkerställa att de 
allmännyttiga tjänsterna i gemenskapen håller hög kvalitet bör medlemsstaterna 
regelbundet underrätta kommissionen om alla åtgärder som vidtagits för att uppnå målet 
med detta direktiv. Kommissionen bör regelbundet offentliggöra en rapport som 
innehåller en analys av de nationella åtgärder som vidtagits för att uppnå 
målsättningarna när det gäller allmännyttiga tjänster samt en jämförelse av åtgärdernas 
effektivitet, i syfte att utfärda rekommendationer om vilka nationella åtgärder som bör 
vidtas för att de allmännyttiga tjänsterna ska hålla hög kvalitet. Medlemsstaterna bör 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda utsatta kunder på den inre 
marknaden för el. Sådana åtgärder kan variera alltefter de särskilda omständigheterna i 
medlemsstaten i fråga och kan inbegripa specifika åtgärder avseende betalning av 
elräkningar eller mer generella åtgärder inom socialförsäkringssystemet. När 
samhällsomfattande tjänster även tillhandahålls små företag, kan åtgärderna för att 
säkerställa att dessa samhällsomfattande tjänster tillhandahålls vara olika för 
hushållskunder och små företag.

(37) Respekt för kraven när det gäller allmännyttiga tjänster är ett grundläggande krav i detta 
direktiv, och det är viktigt att det i direktivet anges gemensamma minimikrav som 
uppfylls av samtliga medlemsstater och som beaktar målen om konsumentskydd, 
försörjningstrygghet, miljöskydd samt likvärdiga konkurrensnivåer i samtliga 
medlemsstater. Det är viktigt att kraven när det gäller allmännyttiga tjänster kan tolkas 
på nationell grund, med beaktande av nationella omständigheter, om inte annat följer av 
gemenskapslagstiftningen.

(38) Medlemsstaterna får utse en sistahandselhandlare. Denne elhandlare kan vara 
försäljningsavdelningen i ett vertikalt integrerat företag som även fungerar som 
distributör, under förutsättning att detta uppfyller kraven på åtskillnad och 
särredovisning i detta direktiv.

(39) De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att uppnå målen när det gäller social och 
ekonomisk sammanhållning får bland annat omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt med hjälp av alla tillgängliga nationella verktyg 
och gemenskapsverktyg. Dessa verktyg får innefatta ansvarsmekanismer för att 
säkerställa nödvändiga investeringar.

(40) Om de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att fullgöra skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster kan definieras som statligt stöd enligt artikel 87.1 i 
fördraget är medlemsstaterna enligt artikel 88.3 i fördraget skyldiga att underrätta 
kommissionen om detta.

(41) Kraven när det gäller samhällsomfattande tjänster, inbegripet allmännyttiga tjänster, 
och de gemensamma miniminormer som är en följd av dem måste stärkas ytterligare för 
att alla kunder särskilt utsatta kunder, ska kunna gynnas av konkurrensen och 
rättvisare priser. Kraven på allmännyttiga tjänster bör definieras på nationell nivå 
och med hänsyn till nationella omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna bör 
följa gemenskapslagstiftningen. Unionsmedborgarna och, när medlemsstaterna 
finner det lämpligt, småföretagen, bör garanteras allmännyttiga tjänster, i synnerhet 
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försörjningstrygghet och rimliga priser. En viktig aspekt när det gäller leverans till 
konsumenterna är tillgången till objektiva och insynsvänliga förbrukningsuppgifter ▌.
Konsumenterna bör således ha tillgång till sina förbrukningsuppgifter och tillhörande 
priser och servicekostnader så att de kan begära in offerter från konkurrenter på 
grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att få ordentlig 
information om sin energiförbrukning. Förskottsbetalningarna bör återspegla den 
sannolika elförbrukningen och de olika betalningssystemen bör inte medföra någon 
diskriminering. Om konsumenterna tillräckligt ofta ges information om 
energikostnaderna kommer de att uppmuntras till att spara energi, eftersom 
konsumenterna direkt ser effekterna av investeringar i energieffektivitet och ändrat 
beteende. En fullständig tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster1 kommer i detta hänseende att kunna hjälpa konsumenterna att 
reducera sina energikostnader.

(41a) Konsumenternas intresse bör stå i centrum för detta direktiv och tjänsternas kvalitet 
bör höra till elföretagens centrala ansvarsområden. Befintliga konsumenträttigheter 
måste stärkas och tryggas och bör innefatta ökad insyn. Konsumentskyddet bör 
garantera att alla konsumenter inom gemenskapens utökade ansvarsområde kan dra 
nytta av en konkurrensutsatt marknad. Medlemsstaterna, eller tillsynsmyndigheterna, 
om medlemsstaterna föreskrivit detta, bör se till att konsumenträttigheterna 
förverkligas. 

(41b) Konsumenterna bör få tydlig och begriplig information om sina rättigheter inom 
energisektorn. Kommissionen bör, efter samråd med berörda intressenter, bland dem 
medlemsstaterna, de nationella tillsynsmyndigheterna, konsumentorganisationer och 
elföretag, fastställa en lättillgänglig och användarvänlig kontrollista för 
energikonsumenter, där konsumenterna får praktiska upplysningar om sina 
rättigheter. Denna kontrollista för energikonsumenter bör tillhandahållas alla 
konsumenter och göras tillgänglig för allmänheten.

(41c) Energifattigdomen är ett växande problem i gemenskapen. De medlemsstater som 
berörs av den bör därför, om de ännu inte vidtagit sådana åtgärder, utarbeta 
nationella handlingsplaner eller andra lämpliga ramar för att åtgärda 
energifattigdomen, varvid syftet bör vara att minska antalet personer som lever i 
energifattigdom. Medlemsstaterna bör i vilket fall som helst säkra nödvändig 
energiförsörjning för utsatta kunder. Då kunde en integrerad metod användas, till 
exempel inom socialpolitiken, och åtgärderna kunde vara socialpolitiska eller inrikta 
sig på bättre energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv bör åtminstone medge en 
nationell politik till förmån för utsatta kunder.

(41d) Effektiva tvistlösningsmöjligheter för alla konsumenter borgar för ett bättre 
konsumentskydd. Medlemsstaterna bör införa snabba och effektiva förfaranden för 
behandling av klagomål.

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.
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(41e) Införandet av system med smarta mätare kan bygga på en ekonomisk bedömning. Om 
det vid en sådan bedömning skulle framgå att det är ekonomiskt rimligt och 
kostnadseffektivt med sådana mätare endast hos konsumenter med en viss 
elförbrukning får medlemsstaterna ta hänsyn till detta när de bygger ut systemen med 
smarta mätare.

(41f) Marknadspriserna bör ge de rätta incitamenten för utvecklingen av nätet och för 
investeringar i ny elproduktion.

(41g) Det bör vara av största vikt för medlemsstaterna att verka för att konkurrensen blir 
rättvis och olika elhandlare utan svårighet får tillträde till marknaden samt att främja 
ny elproduktionskapacitet för att konsumenterna ska kunna dra full nytta av 
möjligheterna med en liberaliserad inre marknad för el.

(42) Medlemsstaterna bör inför inrättandet av en inre marknad för el främja integrationen av 
sina inhemska marknader och samarbetet mellan systemoperatörer på gemenskapsnivå 
och regional nivå, vilket också bör omfatta de ”elöar” som fortfarande existerar i 
Europeiska unionen.

(42a) Ett viktigt mål för detta direktiv bör vara att det med hjälp av ett sammanlänkat 
europeiskt elnät utvecklas en verklig europeisk inre marknad för el och 
tillsynsmyndigheterna bör därför ha som en av sina huvuduppgifter att, i 
förekommande fall i nära samarbete med byrån, sköta regleringen av 
gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader.

(42b) Ett annat viktigt mål för detta direktiv bör vara att garantera gemensamma 
bestämmelser för en verklig europeisk inre marknad och ett brett energiutbud som är 
tillgängligt för alla. Korrekta marknadspriser skulle ge ett incitament till 
gränsöverskridande sammanlänkningar och investeringar i ny elproduktion, 
samtidigt som de på lång sikt skulle leda till priskonvergens.

(43) Tillsynsmyndigheterna bör också förse marknaden med information för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll som observatör och övervakare av den inre 
marknaden för el och dess utveckling på kort, medellång och lång sikt, inklusive 
aspekter som produktionskapacitet, olika källor för elproduktion, infrastruktur för 
överföring och distribution, tjänsternas kvalitet, gränsöverskridande handel, hantering 
av överbelastning, investeringar, grossist- och konsumentpriser, marknadens likviditet 
samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

(44) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att skapa en fullständigt fungerande inre 
marknad för el, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det 
därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.
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(45) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../... av den ... om villkor för 
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel1+ kan kommissionen anta riktlinjer i 
syfte att uppnå den harmoniseringsgrad som krävs. Sådana riktlinjer, som utgör 
bindande genomförandeåtgärder, är, även med avseende på vissa bestämmelser i detta 
direktiv, ett användbart hjälpmedel som snabbt kan ändras om det skulle behövas.

(46) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med 
rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas 
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2.

(47) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta de riktlinjer som krävs för att den 
grad av harmonisering ska kunna åstadkommas som behövs för att syftet med detta 
direktiv ska kunna uppnås. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det med nya icke 
väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(48) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning3

uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna 
tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 
införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(49) Med tanke på omfattningen av ändringarna av direktiv 2003/54/EG är det av tydlighets-
och rationaliseringsskäl önskvärt att det görs en omarbetning av bestämmelserna i fråga 
till en enda text i ett nytt direktiv.

(50) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution och 
leverans av el, samt regler för konsumentskydd i syfte att förbättra och integrera 

                                               
1 EUT L ...
+ EUT: Vänligen för in numret och datumet ║.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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konkurrensutsatta elmarknader i gemenskapen. Det innehåller regler för elsektorns 
organisation och funktion, öppet tillträde till marknaden, kriterier och förfaranden som ska 
tillämpas för anbud, för beviljande av tillstånd och för driften av system. Här fastställs även 
krav på samhällsomfattande tjänster och elkonsumenternas rättigheter, och 
konkurrenskraven klargörs.

Artikel 2
Definitioner

I detta direktiv avses med

1) produktion: framställning av el,

2) producent: en fysisk eller juridisk person som framställer el,

3) överföring: transport av el i sammanlänkade system med högspänningsnät samt nät med 
extra hög spänning för tillhandahållande till slutförbrukare eller distributörer, men inte 
leverans,

4) systemansvarig för överföringssystemet: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar 
för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom ett visst 
område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el,

5) distribution: transport av el i system med högspännings-, mellanspännings- och 
lågspänningsnät för tillhandahållande till kunder, men inte leverans,

6) systemansvarig för distributionssystemet: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar 
för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av distributionssystemet inom ett visst 
område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på distribution av el,

7) kunder: grossister och slutförbrukare av el,

8) grossister: varje fysisk eller juridisk person som köper el i syfte att återförsälja den inom 
eller utanför det system i vilket personen är etablerad,

9) slutförbrukare: kunder som köper el för eget bruk,

10) hushållskunder: kunder som köper el för sin egen hushållsförbrukning och inte för 
kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet,

11) icke-hushållskunder: varje fysisk eller juridisk person som köper el som inte är avsedd 
för egen hushållsförbrukning, och begreppet omfattar producenter och grossister,

12) berättigade kunder: kunder som fritt kan välja elhandlare i den mening som avses i 
artikel 32,
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13) sammanlänkningar: utrustning som används för sammanlänkning av elsystem,

14) sammanlänkat system: ett antal överförings- och distributionssystem som kopplas 
samman med hjälp av en eller flera sammanlänkningar,

15) direktledning: antingen en elledning som kopplar samman en enskild produktionsplats 
med en enskild kund, eller en elledning som kopplar samman en elproducent och en 
elhandlare så att dessa direkt kan försörja sina egna fastigheter, dotterbolag och 
berättigade kunder,

16) ekonomisk rangordning: rangordning av källor som tillhandahåller elleveranser enligt 
ekonomiska kriterier,

17) stödtjänster: alla tjänster som behövs för driften av ett överförings- eller 
distributionssystem,

18) systemanvändare: varje fysisk eller juridisk person som levererar till eller får leveranser 
från ett överförings- eller distributionssystem,

19) leverans eller handel: försäljning, inbegripet återförsäljning, av el till kunder,

20) integrerat elföretag: ett vertikalt eller horisontellt integrerat företag,

21) vertikalt integrerat företag: ett elföretag eller en grupp av elföretag där samma 
person(er) direkt eller indirekt har rätt att utöva kontroll och där det berörda företaget 
eller den berörda företagsgruppen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena 
överföring eller distribution och minst ett av områdena produktion eller leverans av el,

22) anknutet företag: ett företag enligt betydelsen i artikel 41 i rådets 
sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 44.2 g1 i fördraget 
om sammanställd redovisning2 och/eller intresseföretag enligt betydelsen i artikel 33.1 
i samma direktiv och/eller företag som tillhör samma aktieägare,

23) horisontellt integrerat företag: ett företag som bedriver verksamhet inom minst ett av 
områdena produktion för försäljning, överföring, distribution eller leverans av el samt 
en annan verksamhet utan anknytning till el,

24) anbudsförfarande: förfarande genom vilket planerade ytterligare behov och 
ersättningskapacitet täcks genom leveranser från ny eller befintlig produktionskapacitet,

25) långtidsplanering: planering av investeringsbehovet i fråga om produktions-, 
överförings- och distributionskapacitet på lång sikt för att kunna tillmötesgå efterfrågan 

                                               
1 Titeln till direktiv 83/349/EEG har justerats med hänsyn till omnumreringen av artiklarna i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget.
Ursprungligen hänvisades till artikel 54.3 g
2 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.
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på el i systemet och för att säkra leveranserna till kunderna,

26) litet enskilt system: varje system med en förbrukning på mindre än 3 000 GWh under 
1996, där mindre än 5 % av årsförbrukningen erhålls genom sammanlänkning med 
andra system,

27) enskilt mikrosystem: varje system med en förbrukning på mindre än 500 GWh 
under 1996 och där det inte finns någon koppling till andra system,

28) tillförlitlighet: både leverans- och försörjningstrygghet i fråga om el och teknisk 
säkerhet,

29) styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan: en övergripande eller integrerad metod 
som syftar till att påverka elförbrukningens omfattning och den tidpunkt vid vilken elen 
förbrukas för att därigenom minska förbrukningen av primärenergi och toppbelastningar 
genom att i stället för investeringar i ökad produktionskapacitet gynna investeringar i 
energieffektivitetsåtgärder eller andra åtgärder, såsom leveransavtal som kan avbrytas, 
om det sistnämnda alternativet är mest effektivt och ekonomiskt med hänsyn till de 
positiva effekterna för miljön och försörjningstrygghets- och 
distributionskostnadsaspekterna av lägre energiförbrukning,

30) förnybara energikällor: förnybara icke-fossila energikällor (vindkraft, solenergi, 
jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 
avloppsreningsanläggningar och biogaser),

31) distribuerad produktion: produktionsanläggningar som är anslutna till 
distributionssystem,

32) avtal om leverans av el: ett avtal om leverans av el, men som inte inbegriper ett 
elderivat,

33) elderivat: ett finansiellt instrument som anges i en av punkterna 5, 6 eller 7 i avsnitt C 
i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 
om marknader för finansiella instrument1 och som avser el,

34) kontroll: rättigheter, avtal eller andra medel som, antingen var för sig eller tillsammans 
och med hänsyn till alla faktiska eller rättsliga förhållanden, ger möjlighet att utöva 
ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt genom

a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar eller till en del av 
dessa,

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av 
ett företags organ och dessas voteringar eller beslut,

                                               
1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
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35) elföretag: varje fysisk eller juridisk person, med undantag för slutförbrukare, som 
bedriver åtminstone en av följande verksamheter: produktion, överföring, distribution, 
leverans eller inköp av el och som ansvarar för kommersiella och tekniska 
arbetsuppgifter och/eller underhåll i samband med dessa verksamheter.

KAPITEL II
Allmänna regler för organisationen av sektorn

Artikel 3
Skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och skyddet av kunderna

1. Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, på grundval av sin 
institutionella organisation och med vederbörlig hänsyn till subsidiaritetsprincipen, se 
till att elföretag drivs i enlighet med principerna i detta direktiv för att uppnå en 
konkurrensutsatt, säker och miljömässigt hållbar elmarknad, och de får inte göra någon 
diskriminerande åtskillnad mellan dessa företag när det gäller rättigheter eller 
skyldigheter.

2. Medlemsstaterna får med beaktande fullt ut av tillämpliga bestämmelser i fördraget, 
särskilt artikel 86 i detta, för att tillgodose det allmänna ekonomiska intresset ålägga 
företag som bedriver verksamhet inom elsektorn att tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster, vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundenhet i 
leveranserna, kvalitet och pris samt miljöskydd, inbegripet energieffektivitet, förnybar 
energi och klimatskydd. Dessa åligganden ska vara klart definierade, transparenta, icke-
diskriminerande och kontrollerbara samt garantera att elföretag i gemenskapen kan nå ut 
till nationella konsumenter på lika villkor. När det gäller försörjningstrygghet, styrning 
av energieffektivitet/energiefterfrågan och för att uppfylla de miljömål och mål för 
förnybar energi som avses i denna punkt får medlemsstaterna införa långtidsplanering, 
varvid hänsyn skall tas till att tredje part kan komma att ansöka om tillträde till 
systemet.”

3. Medlemsstaterna ska inom sitt territorium se till att alla hushållskunder, och, när 
medlemsstaterna anser det lämpligt, små företag (det vill säga företag som har färre 
än 50 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 
10 miljoner EUR), har rätt till samhällsomfattande tjänster, det vill säga rätt till 
elleveranser av en bestämd kvalitet till lätt och tydligt jämförbara, transparenta och 
icke-diskriminerande priser. För att garantera leveranser av samhällsomfattande tjänster 
får medlemsstaterna utse en sistahandselhandlare. Medlemsstaterna ska ålägga 
distributionsföretagen att ansluta kunderna till sina nät enligt villkor och tariffer som 
fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 36.6. Inget i detta direktiv ska hindra 
medlemsstaterna från att stärka hushållskundernas och de små och medelstora 
förbrukarnas ställning på marknaden genom att främja möjligheterna till frivillig 
samgång mellan företrädare för dessa konsumentkategorier.

Första stycket i denna punkt ska genomföras på ett transparent och icke-diskriminerande 
sätt och ska inte hindra öppnandet av marknaderna enligt vad som föreskrivs i 
artikel 32.
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3a. Medlemsstaterna ska se till att alla kunder har rätt att få sin elförsörjning tryggad av
en elhandlare, under förutsättning att denne samtycker, oberoende av vilken 
medlemsstat elhandlaren är registrerad i, så länge elhandlaren följer gällande regler 
för handel och balans. Med avseende på detta ska medlemsstaterna vidta alla 
åtgärder för att se till att administrativa förfaranden inte gör någon diskriminerande 
åtskillnad gentemot leveransföretag som redan är registrerade i en annan 
medlemsstat.

3b. Medlemsstaterna ska se till

a) att, om en kund under iakttagande av de avtalsenliga villkoren önskar byta 
elhandlare, den eller de berörda operatörerna genomför detta byte inom tre 
veckor, och

b) att kunderna har rätt att erhålla samtliga relevanta förbrukningsuppgifter.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla kunder garanteras de rättigheter som avses i 
led a och b på ett icke-diskriminerande sätt i fråga om kostnader, arbete eller 
tidsåtgång.

4. Om det tillhandahålls ekonomisk ersättning, annan form av ersättning och exklusiva 
rättigheter som en medlemsstat beviljar för uppfyllandet av åliggandena i 
punkterna 2 och 3, ska detta ske på ett icke-diskriminerande och öppet sätt.

5. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare, och de ska 
särskilt se till att utsatta kunder får tillräckligt skydd ▌. Varje medlemsstat ska härvid 
definiera begreppet utsatta kunder, varvid det kan hänvisas till energifattigdom och 
bland annat förbud mot avstängning av dessa kunder från leverans i kritiska 
situationer. Medlemsstaterna ska se till att rättigheter och skyldigheter för utsatta 
kunder respekteras. De ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att skydda 
slutförbrukare i avlägsna områden. De ska säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, 
särskilt i form av klara och begripliga allmänna avtalsvillkor, allmän information och 
mekanismer för tvistlösning. Medlemsstaterna ska se till att berättigade kunder i 
praktiken lätt kan byta till en ny elhandlare. Åtminstone när det gäller hushållskunder 
ska dessa åtgärder omfatta dem som anges i bilaga A.

5a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, såsom nationella 
energihandlingsplaner, för att utsatta kunder ska få den elförsörjning de behöver 
eller stödja energieffektivitetsförbättringar för att åtgärda energifattigdom där sådan 
fastställts, också i samband med åtgärder mot fattigdom överlag. Sådana åtgärder ska 
inte hindra ett effektivt öppnande av marknaderna enligt vad som föreskrivs i 
artikel 32 och en välfungerande marknad, och kommissionen ska i förekommande 
fall underrättas i enlighet med punkt 9 i denna artikel. Kommissionen får också 
underrättas om åtgärder som vidtas inom ramen för det allmänna 
socialförsäkringssystemet.
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6. Medlemsstaterna ska se till att elhandlarna på eller i samband med fakturorna och i 
reklam som riktar sig till slutförbrukare anger följande:

a) a) Varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga bränslesammansättning 
som företaget använt under det gångna året, på ett sätt som är lättbegripligt och 
tydligt jämförbart på nationell nivå.

b) Åtminstone hänvisning till befintliga referenskällor, t.ex. webbsidor, där 
information finns tillgänglig för allmänheten om den inverkan på miljön som 
elframställningen från den sammanlagda bränslesammansättning som elhandlaren 
använt under det föregående året har, åtminstone när det gäller utsläpp av CO2 
och radioaktivt avfall.

ba) Information om deras rättigheter och om möjligheter till tvistlösning i händelse 
av en tvist.

För el som anskaffats på en elbörs eller importerats från ett företag som är beläget 
utanför gemenskapen kan aggregerade uppgifter som börsen eller företaget 
tillhandahållit under föregående år användas.

Tillsynsmyndigheten eller annan behörig nationell myndighet ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att den information som elhandlare tillhandahåller sina kunder i 
enlighet med denna artikel är tillförlitlig och att den tillhandahålls på ett tydligt 
jämförbart sätt inom medlemsstaten.

7. Medlemsstaterna ska vidta ▌åtgärder för att uppnå målen för social och ekonomisk 
sammanhållning, miljöskydd, däribland även åtgärder för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och metoder för att bekämpa klimatförändringar, 
samt vid behov försörjningstrygghet. Dessa åtgärder kan särskilt omfatta lämpliga 
ekonomiska stimulansåtgärder, där så är lämpligt med hjälp av alla tillgängliga 
nationella verktyg och gemenskapsverktyg, för underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet sammanlänkningskapacitet.

7a. För att främja energieffektiviteten ska medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna, 
om medlemsstaterna föreskrivit detta, starkt rekommendera att elföretagen optimerar 
elförbrukningen, till exempel genom att tillhandahålla energiförvaltning, utveckla 
innovativa former för prissättning eller införa system med smarta mätare eller vid 
behov intelligenta nät.

7b. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas samlade kontaktpunkter där 
konsumenterna kan få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, 
gällande lagstiftning och möjligheter till tvistlösning i händelse av en tvist. Dessa 
kontaktpunkter kan vara en del av allmänna konsumentupplysningsställen.

7c. Medlemsstaterna ska se till att det finns en oberoende mekanism, till exempel i form 
av en energiombudsman eller ett konsumentorgan, för effektiv behandling av 
klagomål och tvistlösning utanför domstol.
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8. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 31 
och/eller 33, i den utsträckning som tillämpningen av dessa, rättsligt eller i praktiken, 
skulle hindra elföretagen från att fullgöra de förpliktelser som ålagts dem i det allmänna 
ekonomiska intresset och i den mån som handelns utveckling inte påverkas i en sådan 
utsträckning att det skulle strida mot gemenskapens intressen. Gemenskapens intressen 
omfattar bland annat konkurrens när det gäller berättigade kunder i enlighet med detta 
direktiv och artikel 86 i fördraget.

9. Medlemsstaterna ska när de genomfört direktivet informera kommissionen om vilka 
åtgärder som vidtagits för att fullgöra förpliktelserna att tillhandahålla 
samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster, inklusive konsument- och 
miljöskyddsåtgärder, och om åtgärdernas eventuella inverkan på nationell och 
internationell konkurrens, oavsett om åtgärderna kräver undantag från detta direktiv 
eller ej. De ska därefter vartannat år underrätta kommissionen om eventuella ändringar 
av dessa åtgärder, oavsett om de kräver undantag från detta direktiv eller ej.

9a. Kommissionen ska, efter samråd med berörda intressenter, bland dem 
medlemsstaterna, de nationella tillsynsmyndigheterna, konsumentorganisationer och 
elföretag, samt, utgående från de framsteg som hittills gjorts, med arbetsmarknadens 
parter, fastställa en klar och kortfattad kontrollista för energikonsumenter, med 
praktiska upplysningar om energikonsumenternas rättigheter.  Medlemsstaterna ska 
se till att elhandlarna eller de systemansvariga för distributionssystemet i samarbete 
med tillsynsmyndigheten vidtar nödvändiga åtgärder för att tillställa alla sina 
konsumenter ett exemplar av kontrollistan för energikonsumenter och se till att den 
finns tillgänglig för allmänheten.

Artikel 4
Övervakning av försörjningstryggheten

Medlemsstaterna ska se till att frågor som rör försörjningstrygghet övervakas. Vid behov får 
medlemsstaterna överlåta denna uppgift till de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 34.
Denna övervakning ska i synnerhet omfatta balansen mellan tillgång och efterfrågan på den 
inhemska marknaden, förväntad framtida efterfrågan, ytterligare kapacitet som planeras eller 
håller på att anläggas, samt nätens kvalitet och underhållsnivå samt åtgärder för att täcka 
efterfrågetoppar och hantera brister i leverans från en eller flera elhandlares sida. De behöriga 
myndigheterna ska senast den 31 juli vartannat år offentliggöra en rapport i vilken resultaten 
av övervakningen av dessa frågor och de åtgärder som vidtagits eller planerats ska anges;
rapporten ska därefter genast överlämnas till kommissionen.

Artikel 5
Tekniska regler

Tillsynsmyndigheterna, om medlemsstaterna föreskrivit detta, eller medlemsstaterna ska se 
till att tekniska säkerhetskriterier definieras och att det utarbetas och offentliggörs tekniska 
regler, i vilka de lägsta tekniska konstruktions- och driftkraven för anslutning till systemet av 
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produktionsanläggningar, distributionssystem, direktanslutna konsumenters utrustning, 
sammanlänkningar för sammankoppling och direktledningar fastställs. Dessa tekniska regler 
ska säkerställa att systemen är driftskompatibla, och de ska vara objektiva och icke-
diskriminerande. Byrån får vid behov utfärda lämpliga rekommendationer för att dessa 
regler ska bli förenliga med varandra. Dessa regler ska anmälas till kommissionen i enlighet 
med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster1.

Artikel 6
Främjande av regionalt samarbete

1. Medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i syfte att integrera sina 
inhemska marknader ▌på en eller flera regionala nivåer, som ett första steg mot en 
helt liberaliserad inre marknad. Tillsynsmyndigheterna, om medlemsstaterna 
föreskrivit detta, eller medlemsstaterna ska i synnerhet främja och underlätta regionalt 
samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen, bland annat i 
gränsöverskridande frågor, för att skapa en konkurrensutsatt europeisk marknad,
verka för att lagar, föreskrifter och tekniska ramar är konsekventa och underlätta 
integrationen av de isolerade system som bildar så kallade elöar, som fortfarande 
existerar i gemenskapen. Det geografiska område som omfattas av detta regionala 
samarbete ska omfatta samarbete inom geografiska områden i enlighet med artikel 12.3 
i förordning (EG) nr .../... [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande 
elhandel]+. Detta samarbete får omfatta andra geografiska områden.

1a. Byrån ska samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna och de 
systemansvariga för överföringssystem i syfte att de olika regionernas regelverk är 
förenliga med målet att skapa en konkurrensutsatt europeisk elmarknad. Om byrån 
anser att det krävs bindande regler för ett sådant samarbete ska den ge lämpliga 
rekommendationer.

2. Medlemsstaterna ska vid genomförandet av detta direktiv se till att de systemansvariga 
för överföringssystemen har ett eller flera regionalt integrerade system som omfattar 
två eller flera medlemsstater för kapacitetstilldelning och för kontroll av säkerheten för 
nätet.

3. Om vertikalt integrerade systemansvariga för överföringssystemen deltar i ett 
samriskföretag som inrättats i syfte att genomföra samarbetet, ska samriskföretaget 
upprätta och genomföra en övervakningsplan med åtgärder som ska vidtas för att 
förhindra diskriminerande och konkurrensbegränsande beteende. I övervakningsplanen 
ska det anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att uppfylla målet att 
utesluta diskriminering och beteenden som motverkar konkurrens. Planen ska 
underställas byråns godkännande. De övervakningsansvariga för de vertikalt integrerade 

                                               
1 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
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systemansvariga för överföringssystemen ska oberoende av andra kontrollera att planen 
följs.

KAPITEL III

Produktion
Artikel 7

Tillståndsförfarande för ny kapacitet

1. Vid anläggning av ny produktionskapacitet ska medlemsstaterna använda ett 
tillståndsförfarande som ska genomföras enligt objektiva, transparenta och icke-
diskriminerande kriterier.

2. Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för beviljandet av tillstånd att anlägga 
produktionskapacitet på deras territorium. Vid fastställandet av lämpliga kriterier ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till

a) säkerhet och tillförlitlighet i elsystemet, elinstallationer och tillhörande utrustning,

b) skydd av befolkningens hälsa och säkerhet,

c) miljöskydd,

d) markanvändning och lokalisering,

e) användningen av allmän mark,

f) energieffektivitet,

g) typ av primärkällor,

h) sökandens specifika egenskaper, t.ex. teknisk, ekonomisk och finansiell förmåga,

i) överensstämmelse med de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3,

ia) produktionskapacitetens bidrag till uppnåendet av gemenskapens övergripande 
mål om att 20 % av energin senast 2020 ska bestå av förnybar energi,

ib) produktionskapacitetens bidrag till utsläppsminskning.

3. Medlemsstaterna ska se till att det finns särskilda tillståndsförfaranden för små 
producenter samt för decentraliserad och/eller distribuerad produktion, som tar hänsyn 
till deras begränsade storlek och eventuella inverkan.
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Medlemsstaterna får fastställa riktlinjer för detta särskilda tillståndsförfarande. De 
nationella tillsynsmyndigheterna eller andra behöriga nationella myndigheter, även 
planeringsmyndigheter, ska se över dessa riktlinjer och får rekommendera ändringar.

Om medlemsstaterna har fastställt särskilda förfaranden för beviljande av 
markanvändning för stora nya infrastrukturprojekt som avser produktionskapacitet, 
ska medlemsstaterna vid behov se till att dessa förfaranden omfattar byggandet av ny 
produktionskapacitet och att de tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt och inom 
rimlig tid.

4. Förfarandena och kriterierna för beviljande av tillstånd ska offentliggöras. Om en 
ansökan om tillstånd avslås ska den sökande informeras om skälen för avslagsbeslutet.
Skälen ska vara objektiva, icke-diskriminerande, välgrundade och vederbörligen 
motiverade. Den sökande ska ha möjlighet att överklaga.

Artikel 8
Anbudsförfarande för ny kapacitet

1. För att trygga försörjningen ska medlemsstaterna se till att det genom ett 
anbudsförfarande eller ett annat förfarande som är likvärdigt i fråga om öppenhet och 
icke-diskriminering, grundat på offentliggjorda kriterier, finns möjlighet att erbjuda ny 
kapacitet eller åtgärder för styrning av energieffektiviteten/energiefterfrågan. Dessa 
förfaranden får dock bara användas om den produktionskapacitet som anläggs med 
tillämpning av tillståndsförfarandet eller de åtgärder som vidtas för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan inte är tillräckliga för att säkerställa 
försörjningstryggheten.

2. Medlemsstaterna kan för att skydda miljön och gynna nya tekniska lösningar se till att 
det finns möjlighet att upphandla ny kapacitet genom ett anbudsförfarande grundat på 
offentliggjorda kriterier. Ett sådant anbudsförfarande får gälla ny kapacitet eller åtgärder 
för styrning av energieffektiviteten/energiefterfrågan. Ett anbudsförfarande får dock 
bara användas om den produktionskapacitet som anläggs med tillämpning av 
tillståndsförfarandet eller de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga för att uppnå dessa 
mål.

3. Närmare uppgifter om ett anbudsförfarande avseende produktionskapacitet och åtgärder 
för styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning senast sex månader före den sista dagen för 
inlämnande av anbud.

Anbudsspecifikationerna ska göras tillgängliga i tillräckligt god tid för att alla 
intresserade företag som är etablerade på en medlemsstats territorium ska kunna lämna 
in anbud.

I syfte att säkerställa transparens och icke-diskriminering ska anbudsspecifikationerna 
innehålla en detaljerad beskrivning av kontraktsspecifikationerna och det förfarande 
som ska följas av alla anbudsgivare samt en uttömmande förteckning över de kriterier 
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som ska styra urvalet av anbudsgivare och tilldelningen av kontrakt, inklusive 
stimulansåtgärder som omfattas av anbudsförfarandet, t.ex. subventioner. Dessa 
specifikationer får också avse de områden som anges i artikel 7.2.

4. I anbudsinfordringar avseende erforderlig produktionskapacitet ska hänsyn också tas till 
anbud om elleveranser med långtidsgarantier från befintliga produktionsanläggningar, 
under förutsättning att tilläggskrav kan tillgodoses på detta sätt.

5. Medlemsstaterna ska utse en myndighet, ett offentligt organ eller ett enskilt organ vars 
verksamhet inte omfattar elproduktion, elöverföring, eldistribution eller elleveranser 
och som kan vara en tillsynsmyndighet enligt artikel 34.1, att ansvara för organisation, 
övervakning och kontroll av anbudsförfarandet i punkterna 14. Om den systemansvarige 
för överföringssystemet är helt oberoende av annan verksamhet utan ägarsamband med 
överföringssystemet, får den systemansvarige utses till det organ som ansvarar för 
organisation, övervakning och kontroll av anbudsförfarandet. Denna myndighet eller 
detta organ ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
anbuden behandlas konfidentiellt.

KAPITEL IV
Drift av överföringssystem

Artikel 9
Åtskillnad av överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem (TSO)

1. Medlemsstaterna ska se till att följande gäller från och med den ...*:

a) Varje företag som äger ett överföringssystem ska agera som systemansvarig för 
överföringssystemet.

b) Samma person(er) får inte

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över ett företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet och direkt eller indirekt utöva 
kontroll över eller någon rättighet gentemot en systemansvarig för 
överföringssystem eller ett överföringssystem, eller

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över en systemansvarig för 
överföringssystem eller över ett överföringssystem och direkt eller indirekt 
utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet.

c) Samma person(er) får inte, för en systemansvarig för överföringssystem eller för 
ett överföringssystem, utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
juridiskt företräder företaget, och direkt eller indirekt utöva kontroll över eller 

                                               
* EUT: Vänligen för in datumet för införlivandet av detta direktiv plus ett år, dvs. 30 månader efter 
datumet för detta direktivs ikraftträdande.
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någon rättighet gentemot ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet

d) Samma person får inte vara ledamot i styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt 
företräder företaget för både ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet och för en systemansvarig för överföringssystem eller ett 
överföringssystem.

2. De rättigheter som avses i punkt 1 b och c ska i synnerhet omfatta

a) rätten att rösta, ▌

b) befogenheten att utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
juridiskt företräder företaget, eller

ba) rätten att inneha ägarmajoriteten.

3. I punkt 1 b ska begreppet "företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet", 
omfatta det som avses med detta begrepp i Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../.../EG av den ... om gemensamma regler för den inre marknaden för 
naturgas1+ och termerna "systemansvarig för överföringssystem" och 
"överföringssystem" omfatta "systemansvarig för överföringssystem" och 
"överföringssystem" i den mening som avses i det direktivet.

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 b och c till och med den ...,* under 
förutsättning att den systemansvarige för överföringssystemet inte ingår i ett vertikalt 
integrerat företag.

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a ska anses vara fullgjord då två eller flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat ett gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som systemansvarig för överföringssystem i två eller 
flera medlemsstater. Inget annat företag får ingå i det gemensamma företaget såvida det 
inte har godkänts som oberoende systemansvarig i enlighet med artikel 13 eller som en 
oberoende systemansvarig för överföring i enlighet med kapitel V.

6. För tillämpning av denna artikel ska, om den person som avses i punkt 1 b, c och d är 
medlemsstaten eller ett annat offentligt organ, två separata offentliga organ som utövar 
kontroll över, å ena sidan, en systemansvarig för överföringssystemet eller över ett 
överföringssystem och, å andra sidan, över ett företag som bedriver antingen 
produktions- eller leveransverksamhet, inte anses vara samma person eller samma 
personer.

7. Medlemsstaterna ska se till att varken sådana kommersiellt känsliga uppgifter som avses 
i artikel 16, och som innehas av en systemansvarig för överföringssystemet som har 
ingått i ett vertikalt integrerat företag, eller personal hos en sådan systemansvarig för 
överföringssystemet överförs till företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.
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8. Om överföringssystemet den … tillhör ett vertikalt integrerat företag, får en 
medlemsstat besluta att inte tillämpa punkt 1.

I sådant fall ska den berörda medlemsstaten antingen

a) utse en oberoende systemansvarig i enlighet med artikel 13, or

b) följa bestämmelserna i kapitel V.

9. Om överföringssystemet den ...1 tillhör ett vertikalt integrerat företag, och det finns 
arrangemang som säkerställer ett mer effektivt oberoende för den systemansvarige än 
bestämmelserna i kapitel V får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa punkt 1.

10. Innan ett företag godkänns och utses till systemansvarig för överföringssystem enligt 
punkt 9 i denna artikel, ska det certifieras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i 
artikel 10.4, 10.5 och 10.6 och i artikel 3 i förordning (EG) nr .../... [villkor för tillträde 
till nät för gränsöverskridande elhandel]+ enligt vilken kommissionen ska kontrollera 
att befintliga arrangemang klart säkerställer ett mer effektivt oberoende för den 
systemansvarige för överföringssystemet än bestämmelserna i kapitel V.

11. Vertikalt integrerade företag som äger ett överföringssystem får inte i något fall hindras 
från att vidta åtgärder för att uppfylla villkoren i punkt 1.

12. Företag som bedriver någon av funktionerna produktions- eller leveransverksamhet får 
inte under några omständigheter kunna direkt eller indirekt ta kontroll över eller utöva 
någon rättighet gentemot ägarmässigt åtskilda systemansvariga för överföringssystem i 
medlemsstater som tillämpar punkt 1.

Artikel 10
Utseende och certifiering av systemansvariga för överföringssystem (TSO)

1. Innan ett företag godkänns och utses till systemansvarig för överföringssystem ska det 
certifieras enligt förfarandena i punkterna 4, 5 och 6 i den här artikeln och i artikel 3 
i förordning (EG) nr [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+.

2. Ett företag som äger ett överföringssystem och som av den nationella 
tillsynsmyndigheten, till följd av nedanstående certifieringsförfarande, intygas uppfylla 
kraven i artikel 9, ska av medlemsstaterna godkännas och utses till systemansvarig för 
överföringssystemet. Utnämningen av systemansvariga för överföringssystemet ska 
anmälas till kommissionen och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

                                               
 EUT: Vänligen för in datum för ikraftträdandet av detta direktiv.
1 EUT: Vänligen för in datum för ikraftträdandet av detta direktiv.
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
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3. Systemansvariga för överföringssystemet ska till tillsynsmyndigheten anmäla planerade 
transaktioner som kan komma att kräva en omprövning av huruvida de uppfyller kraven 
i artikel 9.

4. Tillsynsmyndigheterna ska fortlöpande kontrollera att de systemansvariga för 
överföringssystemet uppfyller kraven i artikel 9. För att säkerställa att kraven uppfylls 
ska de i följande fall inleda ett certifieringsförfarande:

a) Efter anmälan från den systemansvarige för överföringssystemet i enlighet med 
punkt 3.

b) På eget initiativ då de får vetskap om att en planerad förändring när det gäller 
rättigheter gentemot eller inflytande över ägare av eller systemansvariga för 
överföringssystemet kan leda till överträdelse av artikel 9, eller då de har 
anledning att misstänka att en sådan överträdelse kan ha skett.

c) Efter en motiverad begäran från kommissionen.

5. Tillsynsmyndigheterna ska fatta beslut om certifiering av en systemansvarig för 
överföringssystemet inom fyra månader från den dag då denne inkom med anmälan 
eller kommissionen överlämnade sin begäran. När denna period har löpt ut ska 
certifieringen anses vara beviljad. Tillsynsmyndighetens uttryckliga eller 
underförstådda beslut ska börja gälla först efter det att det förfarande som avses i 
punkt 6 har fullföljts.

6. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla det uttryckliga eller underförstådda 
beslutet om certifiering av en systemansvarig för överföringssystemet till 
kommissionen, och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter avseende detta 
beslut. Kommissionen ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 3 i förordning (EG) 
nr [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+.

7. Tillsynsmyndigheterna och kommissionen får begära sådan information från 
systemansvariga för överföringssystem och företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet som är relevant för fullgörandet av deras skyldigheter enligt denna 
artikel.

8. Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska behandla kommersiellt känsliga 
uppgifter konfidentiellt.

Artikel 11
Certifiering i förhållande till tredjeländer

1. Om certifiering begärs av ägaren till eller den systemansvarige för ett överföringssystem 
som kontrolleras av en eller flera personer från tredjeländer, ska tillsynsmyndigheten 
underrätta kommissionen.

                                               
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
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Tillsynsmyndigheten ska även utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella 
omständigheter som skulle leda till att en eller flera personer från tredjeländer får 
kontroll över ett överföringssystem eller en systemansvarig för överföringssystem.

2. De systemansvariga för överföringssystemet ska underrätta tillsynsmyndigheten om 
eventuella omständigheter som skulle leda till att en eller flera personer från 
tredjeländer får kontroll över överföringssystemet eller den systemansvarige för 
överföringssystemet.

3. Tillsynsmyndigheten ska anta ett utkast till beslut om certifiering av en systemansvarig 
för överföringssystemet inom fyra månader efter anmälan från den systemansvarige för 
överföringssystemet. Tillsynsmyndigheten ska vägra certifiering om det inte visas

a) att den berörda enheten uppfyller kraven i artikel 9, och

b) för tillsynsmyndigheten eller annan behörig myndighet som utsetts av 
medlemsstaten, att ett beviljande av certifiering inte kommer att äventyra en trygg 
energiförsörjning i medlemsstaten och gemenskapen. När denna fråga beaktas ska 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig utsedd myndighet ta hänsyn till

i) gemenskapens rättigheter och skyldigheter med avseende på dessa 
tredjeländer enligt internationell rätt, inbegripet avtal med ett eller flera 
tredjeländer som gemenskapen är part i och som rör trygg energiförsörjning,

ii) medlemsstatens rättigheter och skyldigheter med avseende på dessa 
tredjeländer, enligt avtal som ingåtts med tredjeländerna i den mån avtalen 
överensstämmer med gemenskapslagstiftningen, och

iii) andra specifika omständigheter och förhållanden i fallet och i det berörda 
tredjelandet.

4. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla beslutet till kommissionen, tillsammans 
med all relevant information beträffande beslutet.

5. Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheten och/eller den utsedda behöriga 
myndighet som avses i punkt 3 b, innan tillsynsmyndigheten antar ett beslut om 
certifiering, begär ett yttrande från kommissionen om huruvida

a) den berörda enheten uppfyller kraven i artikel 9, och

b) ett beviljande av certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning till 
gemenskapen.

6. Kommissionen ska behandla den begäran som avses i punkt 5 så snart den har 
mottagits. Inom två månader efter det att begäran har mottagits ska kommissionen avge 
sitt yttrande till den nationella tillsynsmyndigheten eller, om begäran kommit från den 
utsedda behöriga myndigheten, till den myndigheten.
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In preparing the opinion, the Commission may request the views of the Agency, the 
Member State concerned, and interested parties. In the event that the Commission 
makes such a request, the two-month period shall be extended by two months.

Om kommissionen inte har avgett något yttrande inom den period som avses i första 
och andra styckena ska den inte anses ha några invändningar mot tillsynsmyndighetens 
beslut.

7. När kommissionen bedömer huruvida den kontroll som utövas av en eller flera personer 
från tredjeländer kommer att äventyra trygg energiförsörjning till gemenskapen, ska den 
beakta

a) de särskilda omständigheterna i fallet och i det berörda tredjelandet och

b) gemenskapens rättigheter och skyldigheter med avseende på det tredjelandet 
enligt internationell rätt, inbegripet avtal med ett eller flera tredjeländer som 
gemenskapen är part i och som rör trygg energiförsörjning.

8. Den nationella tillsynsmyndigheten ska anta sitt slutliga beslut om certifieringen inom 
två månader efter utgången av den period som avses i punkt 6. När den nationella 
tillsynsmyndigheten antar sitt slutliga beslut ska den ta största hänsyn till 
kommissionens yttrande. I varje fall ska medlemsstaterna ha rätt att vägra certifiering 
när beviljande av certifiering äventyrar en trygg energiförsörjning i den egna 
medlemsstaten eller i en annan medlemsstat. När en medlemsstat har utsett en annan 
behörig myndighet för att bedöma punkt 3 b, kan medlemsstaten kräva att den 
nationella tillsynsmyndigheten antar sitt slutliga beslut i överensstämmelse med den 
behöriga myndighetens bedömning. Den nationella tillsynsmyndighetens slutliga beslut 
och kommissionens yttrande ska offentliggöras tillsammans. Om det slutliga beslutet 
avviker från kommissionens yttrande ska den berörda medlemsstaten, tillsammans 
med beslutet, tillhandahålla och offentliggöra skälen för ett sådant beslut.

9. Inget i denna artikel ska påverka medlemsstaternas rätt att, i överensstämmelse med 
gemenskapsrätten, utöva inhemsk rättslig kontroll för att skydda legitima intressen som 
rör allmän säkerhet.

10. Kommissionen får anta riktlinjer för det förfarande som ska följas vid tillämpningen av 
denna artikel. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 46.2.

11. Denna artikel, med undantag av punkt 3 a, ska också tillämpas på medlemsstater som 
omfattas av ett undantag enligt artikel 44.

Artikel 12
Uppgifter som åligger de systemansvariga för överföringssystemet (TSO)

Varje systemansvarig för överföringssystemet ska ansvara för följande:
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(a) Att säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på överföring av 
el, att på affärsmässiga villkor och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, underhålla 
och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överföringssystem för att säkra 
tillräckliga resurser för fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla tjänster,

b) Att bidra till försörjningstryggheten genom lämplig överföringskapacitet och 
systemtillförlitlighet.

c) Att styra elkraftflödena i systemet, med beaktande av utbyten med andra 
sammanlänkade system. Den systemansvarige ska för detta ändamål ansvara för att 
kraftsystemet är säkert, tillförlitligt och effektivt och därvid säkerställa att alla 
nödvändiga stödtjänster, också sådana som föranleds av ändrade efterfrågemönster, är 
tillgängliga i den mån som denna tillgänglighet är oberoende av andra 
överföringssystem med vilket systemet är sammanlänkat.

d) Att förse den systemansvarige för andra system med vilka systemet är sammanlänkat 
med tillräcklig information för att säker och effektiv drift, samordnad utveckling och 
driftskompatibilitet i det sammanlänkade systemet ska kunna säkerställas.

e) Att säkerställa att ingen diskriminerande åtskillnad görs mellan systemanvändare eller 
kategorier av systemanvändare, i synnerhet inte till förmån för anknutna företag. och

f) Att förse systemanvändarna med den information som behövs för att de skall kunna få 
effektivt tillträde till systemet.

fa) Att inkassera överbelastningsavgifter och betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringsnäten i enlighet 
medartikel 13 i förordning (EG) nr .../..., om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel] att bevilja och administrera tredje parts tillträde och 
ge motiverade förklaringar då sådant tillträde nekas, vilket ska övervakas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna, varvid de systemansvariga för överföringssystem, 
då de fullgör sina uppgifter enligt denna artikel, främst ska underlätta 
marknadsintegrationen.

Artikel 13
Oberoende systemansvariga (ISO)

1. Om överföringssystemet tillhör ett vertikalt integrerat företag den ...,1* får 
medlemsstaterna besluta att inte tillämpa artikel 9.1 och utse en oberoende 
systemansvarig (ISO) på förslag av överföringssystemets ägare (TSOW). En sådan 
utnämning ska godkännas av kommissionen.

2. Medlemsstaten får endast godkänna och utse en oberoende systemansvarig om följande 
                                               
 EUT: Vänligen för in numret.
1 EUT: Vänligen för in datum för ikraftträdandet av detta direktiv.
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villkor är uppfyllda:

a) Den sökande har visat att den uppfyller kraven i artikel 9.1 b, c och d.

b) Den sökande har visat att den förfogar över nödvändiga ekonomiska, tekniska, 
fysiska och mänskliga resurser för att utföra sina uppgifter enligt artikel 12.

c) Den sökande förbinder sig att genomföra en tioårig nätutvecklingsplan,  som 
övervakas av tillsynsmyndigheten.

d) Överföringssystemets ägare har uppvisat förmåga att fullgöra sina skyldigheter 
enligt punkt 5. För detta ändamål ska ägaren tillhandahålla samtliga utkast till 
avtal med det sökande företaget och övriga relevanta enheter.

e) Den sökande har visat förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt förordning 
(EG) nr …/… [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+, 
inbegripet samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem på europeisk 
och regional nivå.

3. Företag som av tillsynsmyndigheten intygas uppfylla villkoren i artiklarna 11 och 13.2 
ska av medlemsstaterna godkännas och utnämnas till oberoende systemansvariga.
Certifieringsförfarandet i antingen artikel 10 i detta direktiv och artikel 3 i förordning 
(EG) nr …/… [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+ eller 
artikel 11 i detta direktiv ska tillämpas.

4. Varje oberoende systemansvarig ska ansvara för att bevilja och förvalta tredje parts 
tillträde, inbegripet inkasseringen av avgifter för tillträde, överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för 
överföringsnäten i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr …/… [om villkor för 
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+ samt att driva, underhålla och 
utveckla överföringssystemet och att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla 
rimliga krav genom investeringsplanering. Vid utvecklingen av överföringssystemet ska 
den oberoende systemansvarige ansvara för planering (inbegripet tillståndsförfarande), 
uppförande och idriftsättning av den nya infrastrukturen. I detta syfte ska den oberoende 
systemansvarige agera som systemansvarig för överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare ska inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för investeringsplanering.

5. Om en oberoende systemansvarig har utsetts ska överföringssystemets ägare fullgöra 
följande skyldigheter:

a) Tillhandahålla den oberoende systemansvarige det samarbete och stöd som krävs 
för att denne ska kunna utföra sina uppgifter, i synnerhet all relevant information.

b) Finansiera de investeringar som den oberoende systemansvarige har beslutat om 
och som godkänts av tillsynsmyndigheten, eller medge att finansieringen görs av 

                                               
+ EUT: Vänligen för in numret.
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någon berörd part, inklusive den oberoende systemansvarige.
Finansieringsmetoden ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut om godkännande fattas, samråda med 
överföringssystemets ägare och de andra berörda parterna.

c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning till nättillgångarna, med undantag av den 
del av ansvaret som avser den oberoende systemansvariges uppgifter.

d) Ge garantier för att underlätta finansieringen av utbyggnad av nätet, med undantag 
av sådana investeringar där ägaren, i enlighet med b, har medgivit att 
finansieringen görs av någon berörd part, inklusive den oberoende 
systemansvarige.

6. Den berörda nationella konkurrensmyndigheten ska i nära samverkan med 
tillsynsmyndigheten ges alla relevanta befogenheter för att på ett effektivt sätt kunna 
övervaka att ägaren av överföringssystemet fullgör sina skyldigheter enligt punkt 5.

Artikel 14
Åtskillnad av ägare till överföringssystem (TSOW)

1. Om en oberoende systemansvarig har utsetts ska ägare till överföringssystem som ingår 
i vertikalt integrerade företag vara oberoende av annan verksamhet som inte rör 
överföring, åtminstone när det gäller juridisk form, organisation och beslutsfattande.

2. För att säkerställa att den ägare till överföringssystemet som avses i punkt 1 är 
oberoende ska följande minimikriterier gälla:

a) Personer som ansvarar för ledningen av ägaren till överföringssystemet får inte 
ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt 
ansvarar för den dagliga driften när det gäller produktion, distribution eller 
leverans av el.

b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos dem 
som ansvarar för ledningen av ägaren till överföringssystemet beaktas på ett sätt 
som säkerställer att dessa personer kan agera självständigt. och

c) Överföringssystemets ägare ska upprätta en övervakningsplan, där det anges vilka 
åtgärder som vidtagits för att motverka diskriminerande beteende, och se till att 
det kontrolleras att planen följs. I övervakningsplanen ska det anges vilka 
specifika skyldigheter de anställda har för att uppfylla dessa mål. Den person eller 
det organ som ansvarar för att övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, som ska offentliggöras, om de 
åtgärder som vidtagits.

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för att säkerställa att överföringssystemets ägare i 
alla avseenden uppfyller villkoren i punkt 2. De åtgärder som avser att ändra icke 
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väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 46.2.

Artikel 15
Inmatningsordning och balans

1. Utan att detta inverkar på leveranser av el som grundas på avtalsförpliktelser, inklusive 
sådana som härrör från anbudsspecifikationerna, ska den systemansvarige för 
överföringssystemet, när den systemansvarige har denna funktion, ansvara för 
inmatningsordningen mellan produktionsanläggningarna inom sitt område och 
bestämma hur sammanlänkningar till andra system ska utnyttjas.

2. Inmatningsordningen mellan produktionsanläggningarna och utnyttjandet av 
sammanlänkningar ska fastställas på grundval av kriterier som kan godkännas av de 
behöriga nationella tillsynsmyndigheterna och som måste vara objektiva, 
offentliggjorda och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt som garanterar att den inre 
marknaden för el fungerar väll. I kriterierna ska den ekonomiska rangordning som gäller 
el från tillgängliga installationer för elproduktion, eller från överföring genom 
sammanlänkningar, samt de tekniska begränsningarna i systemet beaktas.

3. En medlemsstat ska ålägga den systemansvarige ▌ att, då denne avgör 
inmatningsordningen mellan produktionsanläggningar som använder förnybara 
energikällor, agerar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../... av den ... om främjandet av förnybar energi1+. De kan också ålägga den 
systemansvarige att, då denne avgör inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, ge kraftvärmeverk företräde.

4. En medlemsstat får med hänsyn till försörjningstryggheten bestämma att 
produktionsanläggningar som använder inhemska källor för primärenergi ska prioriteras 
i en utsträckning som inte under något kalenderår överstiger 15 % av den totala mängd 
primärenergi som behövs för att producera den el som förbrukas i den berörda 
medlemsstaten.

5. Tillsynsmyndigheterna, om medlemsstaterna föreskrivit detta, eller medlemsstaterna 
ska kräva att de systemansvariga för överföringssystem uppfyller vissa minimikrav i 
fråga om drift, underhåll och utveckling av överföringssystemet, inklusive dess 
sammanlänkningskapacitet.”

6. Systemansvariga för överföringssystem ska anskaffa den energi de behöver för att täcka 
energiförluster och reservkapacitet inom sina system i enlighet med transparenta, icke-
diskriminerande och marknadsorienterade förfaranden närhelst de har denna funktion.

7. De regler för balans av elsystemet som fastställs av systemansvariga för 
överföringssystemet ska vara objektiva, transparenta och icke-diskriminerande, vilket 

                                               
1 EUT L ...
+ EUT: Vänligen för in nummer och datum. 
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även ska gälla för reglerna för de avgifter för obalanser i energitillförseln som tas ut av 
användarna av systemansvarigas nät. Villkor och bestämmelser, inklusive regler och 
tariffer, för systemansvarigas tillhandahållande av sådana tjänster ska fastställas på ett 
icke-diskriminerande sätt som avspeglar kostnaderna enligt en metod som är förenlig 
med artikel 36.6 och ska offentliggöras.

Artikel 16
Konfidentiell behandling när det gäller systemansvariga för överföringssystem (TSO) och 

ägare till överföringssystem (TSOW)

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 eller någon annan lagstadgad 
skyldighet att lämna uppgifter ska varje systemansvarig för och ägare till 
överföringssystem behandla kommersiellt känsliga uppgifter som erhålls i 
verksamheten konfidentiellt, och förhindra att sådana uppgifter om den egna 
verksamheten som kan vara kommersiellt fördelaktiga röjs på ett diskriminerande sätt.
Den ska i synnerhet inte röja kommersiellt känsliga uppgifter för övriga delar av 
företaget såvida inte detta är nödvändigt för att genomföra en affärstransaktion. För att 
efterlevnaden av reglerna om åtskillnad av information ska kunna säkerställas, ska 
medlemsstaterna säkerställa att överföringssystemets ägare och övriga delar av företaget 
inte utnyttjar gemensamma funktioner, t.ex. ingen gemensam juridisk avdelning, med 
undantag för rent administrativa funktioner eller IT-funktioner.

2. Den systemansvarige för överföringssystemet får inte, i samband med anknutna företags 
försäljning eller köp av el, missbruka kommersiellt känsliga uppgifter som erhållits från 
tredje part i samband med tillhandahållande av eller förhandlingar om tillträde till 
systemet.

2a. Information som är nödvändig för en effektiv konkurrens och en välfungerande 
marknad ska offentliggöras. Denna skyldighet påverkar inte skyddet av sekretessen 
för kommersiellt känslig information.

KAPITEL V
Oberoende systemansvarig för överföring (ITO)

Artikel 17
Tillgångar, utrustning, personal och identitet

1. Den oberoende systemansvarige för överföring ska vara utrustad med alla de 
ekonomiska, tekniska, fysiska och mänskliga resurser som är nödvändiga för att fullgöra 
sina skyldigheter enligt detta direktiv och bedriva elöverföringsverksamhet, särskilt 
följande:

a) Tillgångar som är nödvändiga för elöverföringsverksamheten, 
bl.a. överföringssystem, ska ägas av den oberoende systemansvarige för 
överföring.
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b) Personal som är nödvändig för elöverföringsverksamheten, bl.a. för utförande av 
alla verksamhetsuppgifter, ska vara anställd hos den oberoende systemansvarige 
för överföring.

c) Inhyrning av personal och tillhandahållande av tjänster till och från andra delar av 
det vertikalt integrerade företaget ska vara förbjuden. Detta ska dock inte hindra 
den oberoende systemansvarige för överföring från att tillhandahålla tjänster till 
det vertikalt integrerade företaget under förutsättning att

i) tillhandahållandet av dessa tjänster inte diskriminerar systemanvändarna, är 
tillgängligt för alla systemanvändare på samma villkor och inte inskränker, 
snedvrider eller förhindrar konkurrensen avseende produktion eller leverans, 
och

ii) villkoren för tillhandahållandet av tjänsterna har godkänts av 
tillsynsmyndigheten.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av tillsynsorganets beslut enligt artikel 20, ska 
tillräckliga ekonomiska resurser för framtida investeringsprojekt och/eller för 
ersättande av befintliga tillgångar göras tillgängliga för den oberoende 
systemansvarige för överföring i god tid av det vertikalt integrerade företaget efter 
en vederbörlig begäran från den oberoende systemansvarige för överföring.

2. Elöverföringsverksamheten ska åtminstone omfatta följande uppgifter utöver dem som 
anges i artikel 12:

a) Företräda den oberoende systemansvarige för överföring och hålla kontakt med 
tredje parter och tillsynsmyndigheter.

b) Företräda den oberoende systemansvarige för överföring inom det europeiska 
nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el, nedan kallat Entso för 
el.

c) Bevilja och förvalta tredje parts tillträde på ett icke-diskriminerande sätt mellan 
systemanvändare eller kategorier av systemanvändare.

d) Uppbära alla avgifter som härrör från överföringssystemet, bl.a. avgifter för 
tillträde, balansavgifter för stödtjänster, t.ex. inköp av tjänster (balanskostnader, 
kompensation för energiförluster).

e) Utföra drift, underhåll och utveckling av ett säkert, effektivt och ekonomiskt 
överföringssystem.

f) Planera investeringar för att se till att systemet på lång sikt kan tillgodose en 
rimlig efterfrågan och garantera säkra leveranser.
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g) Inrätta lämpliga samriskföretag, bl.a. med en eller flera systemansvariga för 
överföringssystem, elbörser och andra relevanta aktörer, för att söka nå målen att 
vidareutveckla regionala marknader eller underlätta liberaliseringen.

h) Tillhandahålla alla typer av företagstjänster, bl.a. juridiska tjänster, redovisnings-
och it-tjänster.

3. Oberoende systemansvariga för överföringssystem ska organisera sig i den juridiska 
formen av ett aktiebolag enligt artikel 1 i rådets direktiv 68/151/EEG1.

4. Den oberoende systemansvarige för överföring får inte i sin företagsprofil, 
kommunikationer, firmamärke och lokaler skapa förvirring i fråga om det vertikalt 
integrerade företagets separata identitet eller någon del därav.

5. Den oberoende systemansvarige för överföring får inte dela it-system eller it-utrustning, 
fysiska lokaler och säkerhetssystem för åtkomst med någon del av det vertikalt 
integrerade företaget, och inte heller använda samma konsulter eller externa 
leverantörer för it-system eller it-utrustning och säkerhetssystem för åtkomst.

6. De oberoende systemansvariga för överförings räkenskaper ska revideras av en annan 
revisor än den som reviderar det vertikalt integrerade företaget, eller någon del av detta.

Artikel 18
Oberoende för den oberoende systemansvarige för överföring

1. Utan att det påverkar de beslut som fattas av tillsynsorganet enligt artikel 20 ska den 
oberoende systemansvarige för överföring ha

a) faktisk beslutanderätt, oberoende av det vertikalt integrerade företaget, när det 
gäller de tillgångar som är nödvändiga för att driva, underhålla eller utveckla 
nätet, och

b) befogenhet att anskaffa medel på kapitalmarknaden, särskilt genom lån och 
kapitalökning.

2. Den oberoende systemansvarige för överföring ska agera så att det säkerställs att det 
finns tillräckliga resurser för att bedriva överföringsverksamheten korrekt och effektivt 
samt för att utveckla och upprätthålla ett effektivt, säkert och ekonomiskt 
överföringssystem.

3. Det vertikalt integrerade företagets dotterbolag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet får inte direkt eller indirekt inneha aktier i den oberoende 
systemansvarige för överföring. Den oberoende systemansvarige för överföring får 

                                               
1 Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i 
medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans 
intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 65, 14.3.1968, s. 8).
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varken direkt eller indirekt äga aktier i något av det vertikalt integrerade företagets 
dotterbolag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet eller erhålla 
aktieutdelningar eller andra ekonomiska förmåner från sådana dotterbolag.

4. Den oberoende systemansvarige för överförings övergripande företagsledningsstruktur 
och företagsform ska säkerställa ett effektivt oberoende för den oberoende 
systemansvarige för överföring i enlighet med detta kapitel. Det vertikalt integrerade 
företaget får inte direkt eller indirekt bestämma den oberoende systemansvarige för 
överförings konkurrensbeteende i förhållande till den oberoende systemansvarige för 
överförings dagliga verksamhet och nätförvaltning, eller i förhållande till den 
verksamhet som är nödvändig för att utarbeta den tioåriga nätutvecklingsplanen enligt 
artikel 22.

5. När oberoende systemansvariga för överföring fullgör sina uppgifter enligt 
artiklarna 12 och 17.2 i detta direktiv och när de följer artiklarna 14, 15 och 16 i 
förordning (EG) nr [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+får 
de inte diskriminera olika personer eller enheter och får inte inskränka, snedvrida eller 
förhindra konkurrens i produktions- eller leveransverksamhet.

6. Alla kommersiella och ekonomiska förbindelser mellan det vertikalt integrerade 
företaget och den oberoende systemansvarige för överföring, bl.a. lån från den 
oberoende systemansvarige för överföring till det vertikalt integrerade företaget, ska ske 
på marknadsvillkor. Den oberoende systemansvarige för överföring ska noggrant notera 
sådana kommersiella och ekonomiska förbindelser och göra dem tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten på dennas begäran.

7. Den oberoende systemansvarige för överföring ska förelägga för tillsynsmyndighetens 
godkännande alla kommersiella och ekonomiska avtal med det vertikalt integrerade 
företaget.

8. Den oberoende systemansvarige för överföring ska informera tillsynsmyndigheten om 
de ekonomiska resurser som avses i artikel 17.1 d och som finns tillgängliga för 
framtida investeringsprojekt och/eller för att ersätta befintliga tillgångar.

9. Det vertikalt integrerade företaget ska avstå från alla handlingar som försvårar för eller 
hindrar den oberoende systemansvarige för överföring från att fullgöra sina skyldigheter 
enligt detta kapitel och får inte kräva att den oberoende systemansvarige för överföring 
ska begära tillstånd från det vertikalt integrerade företaget för att fullgöra dessa 
skyldigheter.

10. Ett företag som har certifierats av tillsynsmyndigheten att det uppfyller kraven i detta 
kapitel ska godkännas och utses till oberoende systemansvarig för överföring av den 
berörda medlemsstaten. Certifieringsförfarandet i antingen artikel 10 i detta direktiv och 
artikel 3 i förordning (EG) nr .../... [om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel] eller i artikel 11 i detta direktiv ska tillämpas.

                                               
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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Artikel 19
Oberoende för den oberoende systemansvarige för överförings personal och företagsledning

1. Beslut om utnämning, förlängning, arbetsvillkor, bl.a. löner och uppsägning av personer 
med ansvar för företagsledning och/eller ledamöter av den oberoende systemansvarige 
för överförings administrativa organ, ska fattas av den oberoende systemansvarige för 
överförings tillsynsorgan, som utsetts i enlighet med artikel 20.

2. Identiteten hos och de villkor som reglerar tjänsteperioden, dess varaktighet och 
uppsägningen för personer som utnämnts av tillsynsorganet för utnämning eller 
förlängning såsom personer med ansvar för verkställande företagsledning och/eller 
ledamöter av den oberoende systemansvarige för överförings administrativa organ samt 
skälen till varje beslut att avsluta en sådan tjänsteperiod ska meddelas 
tillsynsmyndigheten. Dessa villkor och beslut som avses i punkt 1 ska endast vara 
bindande om tillsynsmyndigheten inom tre veckor efter underrättelsen inte har gjort 
några invändningar.

Tillsynsmyndigheten får göra invändningar mot de beslut som avses i punkt 1.

a) om den hyser tvivel på det yrkesmässiga oberoendet hos en utsedd person som 
ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamot av något administrativt organ, 
eller

b) om den, vid ett förtida avbrytande av tjänsteperioden, hyser tvivel om det 
berättigade i ett sådant förtida avbrytande.

3. Ingen yrkesmässig position eller affärsförbindelse eller yrkesmässigt ansvar eller 
intresse, vare sig direkt eller indirekt, i eller med det vertikalt integrerade företaget eller 
någon del av detta, eller med någon annan majoritetsaktieägare än den oberoende 
systemansvarige för överföring får utövas under en treårsperiod före utnämningen av 
personer med ansvar för företagsledning och/eller ledamöter av den oberoende 
systemansvarige för överförings administrativa organ, vilka omfattas av detta stycke.

▌

4. Personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i administrativa 
organ samt den oberoende systemansvarige för överförings anställda får inte 
yrkesmässigt ha någon position, något ansvar, något intresse eller någon 
affärsförbindelse, vare sig direkt eller indirekt, i eller med någon annan del av det 
vertikalt integrerade företaget eller med dess majoritetsaktieägare.

5. Personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i administrativa 
organ samt den oberoende systemansvarige för överförings anställda får inte ha något 
intresse eller erhålla ekonomiska förmåner, vare sig direkt eller indirekt, från någon 
annan del av det vertikalt integrerade företaget än den oberoende systemansvarige för 
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överföring. Deras lön får inte bero på det vertikalt integrerade företagets verksamhet 
eller resultat som inte härrör från den oberoende systemansvarige för överföring.

6. Personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i den oberoende 
systemansvarige för överförings administrativa organ ska garanteras effektiv rätt att till
tillsynsmyndigheten rikta klagomål mot förtida avbrytande av deras tjänsteperiod.

7. Efter avslutad tjänsteperiod hos den oberoende systemansvarige för överföring får inte 
personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i något av dess 
administrativa organ yrkesmässigt ha någon position, något ansvar, något intresse eller 
någon affärsförbindelse i eller med någon annan del av det vertikalt integrerade 
företaget än den oberoende systemansvarige för överföring, eller med dess 
majoritetsaktieägare under en period på minst fyra år.

8. Punkt 3 ska tillämpas på majoriteten av de personer som ansvarar för 
företagsledningen och/eller är ledamöter i den oberoende systemansvarige för 
överförings administrativa organ.

De personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i den 
oberoende systemansvarige för överförings administrativa organ och som inte 
omfattas av punkt 3 får inte ha utövat någon ledningsverksamhet eller någon annan 
relevant verksamhet i det vertikalt integrerade företaget under minst sex månader 
före sin utnämning.

Första stycket i denna punkt och punkterna 4–7 ska gälla samtliga personer som 
tillhör den verkställande ledningen samt dem som rapporterar direkt till dessa personer i 
frågor som rör drift, underhåll och utveckling av nätet.

Artikel 20
Tillsynsorgan

1. Den oberoende systemansvarige för överföring ska ha ett tillsynsorgan som ansvarar för 
beslut som kan ha en väsentlig inverkan på värdet på aktieägarnas tillgångar i den 
oberoende systemansvarige för överföring, särskilt beslut om godkännande av de årliga 
och de mer långsiktiga finansieringsplanerna, den systemansvariges skuldsättningsgrad 
och utdelningar till aktieägarna. De beslut som faller inom tillsynsorganets 
ansvarsområde omfattar inte sådana beslut som rör den dagliga verksamheten för den 
oberoende systemansvarige för överföring och den dagliga förvaltningen av nätet eller 
den verksamhet som är nödvändig för att utarbeta den tioåriga nätutvecklingsplanen 
enligt artikel 22.

2. Tillsynsorganet ska bestå av ledamöter som företräder det vertikalt integrerade 
företaget, ledamöter som företräder tredje parts aktieägare och, om så föreskrivs i någon 
medlemsstats lagstiftning, företrädare för andra intressenter såsom den oberoende 
systemansvarige för överförings anställda.
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3. Artikel 19.2 första stycket, 19.3 första stycket och artikel 19.4–19.7 ska tillämpas på 
minst hälften av tillsynsorganets ledamöter minus en.

Artikel 19.2 andra stycket b ska tillämpas på alla ledamöter i tillsynsorganet.

Artikel 21
Övervakningsplan och övervakningsansvarig

1. Medlemsstaterna ska se till att den oberoende systemansvarige för överföring upprättar 
och genomför en övervakningsplan där det anges vilka åtgärder som vidtas för att 
motverka diskriminerande beteende och på lämpligt sätt se till att planen följs. I 
övervakningsplanen ska det anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att 
uppfylla dessa mål. Övervakningsplanen ska underställas tillsynsmyndighetens 
godkännande. Utan att det påverkar tillsynsmyndighetens befogenheter ska den 
övervakningsansvarige oberoende övervaka att planen följs.

2. Tillsynsorganet ska utse en övervakningsansvarig som ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får vägra att godkänna den 
övervakningsansvarige endast på grund av bristande oberoende eller yrkesmässig 
kapacitet. Den övervakningsansvarige kan vara en fysisk eller en juridisk person. 
Artikel 19.2–19.8 ska tillämpas på den övervakningsansvarige. ▌ 

3. Den övervakningsansvarige ska ansvara för följande åtgärder:

a) Övervaka genomförandet av övervakningsplanen.

b) Utarbeta en årsrapport om de åtgärder som vidtagits för att genomföra 
övervakningsplanen och överlämna den till tillsynsmyndigheten.

c) Rapportera till tillsynsorganet och utfärda rekommendationer för 
övervakningsprogrammet och dess genomförande.

d) Underrätta tillsynsmyndigheten alla betydande överträdelser i fråga om 
genomförandet av övervakningsplanen. 

e) Rapportera till tillsynsmyndigheten om kommersiella och ekonomiska 
förbindelser mellan det vertikalt integrerade företaget och den oberoende 
systemansvarige för överföring.

4. Den övervakningsansvarige ska förelägga tillsynsmyndigheten föreslagna beslut om 
investeringsplanen eller om enskilda investeringar i nätet. Detta ska ske senast när 
företagsledningen och/eller den oberoende systemansvarige för överförings behöriga 
administrativa organ överlämnar dem till tillsynsorganet.

5. När det vertikalt integrerade företaget under bolagsstämman eller genom omröstning 
bland det utsedda tillsynsorganets ledamöter har motsatt sig antagandet av ett beslut så 
att detta hindrar eller försenar investeringar, som enligt den 
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tioåriga nätutvecklingsplanen skulle ha verkställts inom de följande tre åren, ska den 
övervakningsansvarige rapportera detta till tillsynsmyndigheten, som då ska vidta 
åtgärder i enlighet med artikel 22. 

6. De villkor som reglerar den övervakningsansvariges uppdrag eller anställningsvillkor, 
inbegripet uppdragets varaktighet, ska underställas tillsynsmyndighetens godkännande. 
Villkoren ska garantera den övervakningsansvariges oberoende, bland annat genom 
att förse den övervakningsansvarige med de resurser som krävs för uppdragets 
fullgörande. Under uppdragsperioden får den övervakningsansvarige inte ha något 
annat yrkesmässigt uppdrag eller ansvar, direkt eller indirekt intresse inom eller med 
någon del av det vertikalt integrerade företaget eller dess majoritetsaktieägare.

7. Den övervakningsansvarige ska regelbundet rapportera, antingen muntligt eller 
skriftligt, till tillsynsmyndigheten och ska ha rätt att regelbundet rapportera, antingen 
muntligt eller skriftligt, till den oberoende systemansvarige för överförings 
tillsynsorgan.

8. Den övervakningsansvarige får delta i alla möten i den oberoende systemansvarige för 
överförings företagsledning eller administrativa organ, i tillsynsorganets möten och vid 
bolagsstämman. Den övervakningsansvarige ska delta i alla möten där följande frågor 
diskuteras:

a) Villkor för tillträde till nätet enligt vad som föreskrivs i förordning (EG) 
nr .../...[om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+  särskilt 
vad avser tariffer, tjänster för tillträde för tredje part, kapacitetstilldelning, 
överbelastningshantering, insyn, balans och sekundärmarknader.

b) Projekt som görs för att driva, underhålla och utveckla överföringssystemet, 
bl.a. sammanlänkningar och investeringar i nätanslutningar.

c) Inköp eller försäljning av energi som krävs för överföringssystemets drift.

9. Den övervakningsansvarige ska övervaka att den oberoende systemansvarige för 
överföring följer artikel 16.

10. Den övervakningsansvarige ska ha tillgång till alla relevanta uppgifter och till den 
oberoende systemansvarige för överförings kontor och till all information som är 
nödvändig för att fullgöra sin uppgift.

11. Efter tillsynsmyndighetens godkännande får tillsynsorganet säga upp den 
övervakningsansvarige. Tillsynsorganet ska på anmodan av tillsynsmyndigheten säga 
upp den övervakningsansvarige på grund av bristande oberoende eller yrkesmässig 
kapacitet.

12. Den övervakningsansvarige ska ha tillgång till den oberoende systemansvarige för 
överförings kontor utan anmälan i förväg. 

                                               
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
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Artikel 22
Nätutveckling och befogenhet att fatta investeringsbeslut

1. Den oberoende systemansvarige för överföring ska varje år till tillsynsmyndigheten 
överlämna en tioårig nätutvecklingsplan som grundar sig på befintlig och förutsedd 
tillgång och efterfrågan efter att ha samrått med alla berörda intressenter. Planen ska 
innehålla effektiva åtgärder för att garantera systemets ändamålsenlighet och säkra 
leveranser.

2. Den tioåriga nätutvecklingsplanen ska särskilt

a) för marknadsaktörerna ange de viktigaste överföringsinfrastrukturer som behöver 
byggas ut eller uppgraderas under de kommande tio åren,

b) innehålla alla investeringar som redan beslutats och fastställa nya investeringar 
som ska verkställas under de kommande tre åren, och

c) ange en tidsfrist för alla investeringsprojekt.

3. När den tioåriga nätutvecklingsplanen utarbetas, ska den oberoende systemansvarige för 
överföring göra rimliga antaganden om utvecklingen av produktionen, leveranserna, 
förbrukningen och utbytet med andra länder med beaktande av investeringsplanerna för 
regionala och gemenskapstäckande nät.

4. Tillsynsmyndigheten ska ha öppna och transparenta samråd med alla nuvarande och 
potentiella systemanvändare om den tioåriga nätutvecklingsplanen. För personer eller 
företag som hävdar att de är potentiella systemanvändare kan det krävas att de 
underbygger sådana påståenden. Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra resultatet av 
samrådsprocessen, särkilt eventuella investeringsbehov.

5. Tillsynsmyndigheten ska undersöka om den tioåriga nätutvecklingsplanen omfattar alla 
investeringsbehov som fastställts under samrådsprocessen och om den överensstämmer 
med den icke-bindande gemenskapstäckande tioåriga investeringsplan som avses i 
artikel 8.3 b i förordning (EG) nr .../...[om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel]. Om det uppstår några tvivel om överensstämmelse med 
den icke-bindande gemenskapstäckande tioåriga investeringsplanen, ska 
tillsynsmyndigheten samråda med byrån. Tillsynsmyndigheten kan kräva att den 
systemansvarige för överföringssystemet ändrar sin plan.

6. Tillsynsmyndigheten ska övervaka och utvärdera genomförandet av den tioåriga 
investeringsplanen.

7. För det fall den systemansvarige för överföringssystemet av någon annan orsak än 
tvingande orsaker som ligger utanför dennes kontroll, inte verkställer en investering 

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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som enligt den tioåriga nätutvecklingsplanen skulle ha verkställts inom de följande 
tre åren, ska medlemsstaterna se till att tillsynsmyndigheten är skyldig att vidta minst en 
av följande åtgärder för att säkerställa att investeringen i fråga görs, om denna 
investering fortfarande är relevant på grundval av den senaste tioåriga 
nätutvecklingsplanen.

a) Kräva att den systemansvarige för överföringssystemet verkställer investeringen.

b) Anordna ett anbudsförfarande som är öppet för alla investerare för investeringen.

c) Förpliktiga den oberoende systemansvarige för överföring att godta en 
kapitalökning för att finansiera nödvändiga investeringar och tillåta oberoende 
investerare att delta i kapitalet.

Om tillsynsmyndigheten har utnyttjat sina befogenheter enligt punkt 7 första stycket b 
kan den kräva att den oberoende systemansvarige för överföring godtar något eller 
några av följande alternativ:

a) Finansiering av tredje part.

b) Konstruktion av tredje part.

c) Egen utbyggnad av den nya tillgången i fråga.

d) Egen drift av den nya tillgången i fråga.

Den oberoende systemansvarige för överföring ska lämna investerarna all information 
som behövs för att göra investeringen, ska koppla nya tillgångar till överföringsnätet 
och ska allmänt på bästa sätt vinnlägga sig om att underlätta genomförandet av 
investeringsprojektet.

Relevanta finansieringsarrangemang ska underställas tillsynsmyndighetens 
godkännande.

8. Om tillsynsmyndigheten har utnyttjat sina befogenheter enligt punkt 7 första stycket ska 
de relevanta tariffbestämmelserna omfatta investeringskostnaderna i fråga.

Artikel 23
Beslutsbefogenhet avseende kopplingen av nya kraftverk till överföringsnätet

1. Den oberoende systemansvarige för överföring ska inrätta och offentliggöra 
transparenta och effektiva förfaranden för icke-diskriminerande inkoppling av nya 
kraftverk till överföringssystemet. Dessa förfaranden ska underställas de nationella 
tillsynsmyndigheternas godkännande.

2. Den oberoende systemansvarige för överföring ska inte ha rätt att vägra ett nytt 
kraftverks inkoppling på grund av eventuella framtida begränsningar av tillgänglig 
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nätkapacitet, t.ex. överbelastning i avlägsna delar av överföringssystemet. Den 
oberoende systemansvarige för överföring ska lämna nödvändig information.

3. Den oberoende systemansvarige för överföring ska inte ha rätt att vägra en ny 
anslutningspunkt på grund av att detta leder till ytterligare kostnader som uppstår vid 
nödvändig kapacitetsökning i de delar av systemet som ligger närmast 
anslutningspunkten.

KAPITEL VI
Drift av distributionssystem

Artikel 24
Utseende av systemansvariga för distributionssystemet

Medlemsstaterna ska, för en tid som de själva bestämmer med beaktande av effektivitet och 
ekonomisk balans, utse eller ålägga företag som äger eller är ansvariga för distributionssystem 
att utse en eller flera systemansvariga för distributionssystemet. Medlemsstaterna ska se till 
att de systemansvariga för distributionssystemet handlar i överensstämmelse med 
artiklarna 25, 26 och 27.

Artikel 25
Uppgifter som åligger de systemansvariga för distributionssystemet

1. Den systemansvarige för distributionssystemet ska säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på eldistribution och på affärsmässiga villkor driva,
underhålla och utveckla säker, tillförlitlig och effektiv eldistribution inom sitt område, 
med vederbörlig hänsyn till miljön och främjandet av energieffektivitet.

2. Den systemansvarige får inte i något fall diskriminera mellan systemanvändare eller 
kategorier av användare av systemet, i synnerhet inte till förmån för sina anknutna 
företag.

3. Den systemansvarige för distributionssystemet ska förse systemanvändarna med den 
information de behöver för effektivt tillträde till och användning av systemet.

4. En medlemsstat får ålägga den systemansvarige för distributionssystemet att, då denne 
avgör inmatningsordningen mellan produktionsanläggningar, prioritera anläggningar 
som använder förnybara energikällor eller avfall, eller kraftvärmeverk.

5. Systemansvariga för distributionssystemet ska anskaffa den energi de behöver för att 
täcka energiförluster och reservkapacitet inom sina system i enlighet med transparenta, 
icke-diskriminerande och marknadsorienterade förfaranden, närhelst de har denna 
funktion. Detta krav ska inte påverka användningen av elektricitet som erhållits enligt 
avtal som slöts före den 1 januari 2002.
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6. I det fall de systemansvariga för distributionssystemet ansvarar för balans av 
eldistributionssystemet ska de av dem fastställda reglerna härför, inklusive regler för de 
avgifter för obalanser i energitillförseln som tas ut av användarna av deras nät, vara 
objektiva, transparenta och icke-diskriminerande. Villkor och bestämmelser, inklusive 
regler och tariffer, för de systemansvarigas tillhandahållande av sådana tjänster ska 
fastställas på ett icke-diskriminerande sätt som avspeglar kostnaderna enligt en metod 
som är förenlig med artikel 36.6 och ska offentliggöras.

7. När den systemansvarige planerar en utveckling av distributionsnätet ska hänsyn tas till 
sådana åtgärder för styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan och/eller 
distribuerad produktion som kan komma att ersätta behovet av att uppgradera eller 
ersätta elkapaciteten.

Artikel 26
Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet

1. Om den systemansvarige för distributionssystemet utgör en del av ett vertikalt integrerat 
företag ska denne åtminstone vad avser juridisk form, organisation och beslutsfattande 
vara oberoende av annan verksamhet utan samband med distribution. Dessa regler ska 
inte ge upphov till någon skyldighet att skilja ägandet av tillgångar i 
distributionssystemet från det vertikalt integrerade företaget.

2. Utöver de krav som fastställts i punkt 1 ska den systemansvarige för 
distributionssystemet, om denne utgör en del av ett vertikalt integrerat företag, med 
avseende på sin organisation och sitt beslutsfattande vara oberoende av annan 
verksamhet utan samband med distribution. För att uppnå detta ska följande 
minimikriterier gälla:

a) De personer som ansvarar för ledningen för den systemansvarige för 
distributionssystemet får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag 
som direkt eller indirekt ansvarar för den dagliga driften avseende produktion, 
överföring eller leverans av el.

b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för den systemansvarige för 
distributionssystemet beaktas på ett sätt som säkerställer att dessa personer kan 
agera självständigt.

c) Den systemansvarige för distributionssystemet ska ha faktisk beslutanderätt, 
oberoende av det integrerade elföretaget, när det gäller de tillgångar som behövs 
för att trygga drift, underhåll eller utveckling av nätet. För detta ändamål ska den 
systemansvarige för distributionssystemet förfoga över de resurser som krävs, 
inbegripet mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurser. Detta bör inte 
hindra förekomsten av lämpliga samordningsmekanismer för att säkerställa att 
moderbolagets ekonomiska och förvaltningsmässiga övervakningsrättigheter när 
det gäller avkastningen på tillgångar, som regleras indirekt i enlighet med artikel 
36.6, i ett dotterbolag skyddas. Detta ska särskilt göra det möjligt för 
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moderbolaget att godkänna den årliga finansieringsplan eller det motsvarande 
instrument som upprättas av den systemansvarige för distributionssystemet och att 
fastställa övergripande gränser för dess dotterbolags skuldsättningsnivåer. Det ska 
inte vara tillåtet för moderbolaget att ge instruktioner för den dagliga driften eller 
om enskilda beslut beträffande uppförande eller uppgradering av distributionsnät, 
så länge dessa beslut inte överskrider villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande instrument. och

d) Den systemansvarige för distributionssystemet ska upprätta en övervakningsplan, 
där det anges vilka åtgärder som vidtagits för att motverka diskriminerande 
beteende, och se till att det kontrolleras att planen följs. I övervakningsplanen ska 
anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att uppfylla detta mål. Den 
person eller det organ som ansvarar för att övervakningsplanen följs (nedan kallad 
den övervakningsansvarige) ska till den tillsynsmyndighet som avses i artikel 34.1 
överlämna en årlig rapport, som ska offentliggöras, om de åtgärder som vidtagits.
Den övervakningsansvarige ska vara helt oberoende och ha tillträde till all 
nödvändig information om den systemansvarige för distributionssystemet och alla 
anknutna företag för att utföra sitt uppdrag.

3. Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat företag 
ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas av tillsynsmyndigheterna 
eller andra behöriga organ, så att den systemansvarige inte kan dra fördel av sin 
vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt integrerade 
systemansvariga för distributionssystem får i synnerhet inte, i samband med 
kommunikation och varumärkesprofilering, ge upphov till förvirring i fråga om den 
separata identitet som leveransdelen av det integrerade företaget har.

4. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa punkterna 1, 2 och 3 på integrerade 
elföretag som har mindre än 100 000 anslutna kunder eller levererar till små, enskilda 
system.

Artikel 27
Skyldighet till konfidentiell behandling för systemansvariga för distributionssystemet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29 eller någon annan lagstadgad skyldighet att 
lämna uppgifter ska den systemansvarige för distributionssystemet behandla kommersiellt 
känsliga uppgifter som denne erhåller inom ramen för sin affärsverksamhet konfidentiellt, och 
ska förhindra att sådana uppgifter om den egna verksamheten som kan vara kommersiellt 
fördelaktiga röjs på ett diskriminerande sätt.

Artikel 27a
Slutna distributionssystem

1. Medlemsstaterna får föreskriva att tillsynsmyndigheterna eller andra behöriga 
myndigheter klassificerar som ett slutet distributionssystem ett system som 
distribuerar el inom en geografiskt avgränsad industriell eller kommersiell plats eller 
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plats där delade tjänster tillhandahålls och som inte, utan att det påverkar punkt 4, 
levererar el till hushållskunder, såvida

a) driften eller produktionsprocessen hos systemanvändarna är integrerad av 
särskilda tekniska skäl eller säkerhetsskäl, eller

b) systemet distribuerar el huvudsakligen till ägaren av eller den driftsansvarige 
för systemet eller till företag med anknytning till ägaren av eller den 
driftsansvarige för systemet.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att de nationella tillsynsmyndigheterna undantar den 
driftsansvarige för ett slutet distributionssystem från

a) skyldigheten i artikel 25.5 att anskaffa energi för att täcka energiförluster och 
reservkapacitet inom sitt system i enlighet med transparenta, icke-
diskriminerande och marknadsorienterade förfaranden,

b) skyldigheten i artikel 31.1 att tarifferna eller de metoder som använts för att 
beräkna dem är godkända innan de träder i kraft i enlighet med artikel 36.

3. Vid beviljandet av undantag av det slag som avses i punkt 2 ska de gällande tarifferna 
eller de metoder som använts för att beräkna dem, på begäran av en användare av det 
slutna distributionssystemet, ses över och godkännas i enlighet med artikel 36.

3a. Undantag ska även kunna beviljas för oregelbunden användning av ett litet antal 
hushåll som har anställning hos eller liknande koppling till ägaren till 
distributionssystemet och som befinner sig inom det område som får el levererad 
genom ett slutet distributionssystem.

Artikel 28
Kombinerat systemansvar

Artikel 26.1 ska inte hindra verksamheten för en systemansvarig med kombinerat ansvar för 
överförings- och distributionssystemen, under förutsättning att denne systemansvarige följer 
artikel 9.1, eller artiklarna 13 och 14, eller kapitel V, eller omfattas av artikel 44.2.

KAPITEL VII Särredovisning av olika verksamheter
samt insyn och öppenhet i bokföringen

Artikel 29
Tillgång till räkenskaper

1. Medlemsstaterna eller varje behörig myndighet de utser, inklusive de 
tillsynsmyndigheter som avses i artikel 34, ska i den utsträckning som krävs för att de 
ska kunna utföra sina uppgifter ha tillgång till elföretagens räkenskaper i enlighet med 
artikel 30.
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2. Medlemsstaterna och varje utsedd behörig myndighet, inklusive tillsynsmyndigheterna, 
ska behandla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiellt. Medlemsstaterna får 
föreskriva att sådan information offentliggörs om detta är nödvändigt för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 30
Särredovisning

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att 
elföretagens bokföring genomförs i enlighet med punkterna 2 och 3.

2. Elföretag ska, oberoende av ägartyp eller juridisk form, upprätta, låta revidera och 
offentliggöra sina årsredovisningar i enlighet med de bestämmelser i nationell 
lagstiftning som avser årsredovisning för aktiebolag och som har fastställts i enlighet 
med rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 44.2 g* i 
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag.1

Företag som inte enligt lag är skyldiga att offentliggöra sin årsredovisning ska hålla 
en kopia av denna tillgänglig för allmänheten på sitt huvudkontor.

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

4. Den revision som anges i punkt 2 ska särskilt verifiera att den i punkt 3 angivna 
skyldigheten att undvika diskriminering och korssubventioner uppfylls.

KAPITEL VIII
Organisation av tillträde till systemet

Artikel 31
Tillträde för tredje part

                                               
* Rubriken på direktiv 78/660/EEG har anpassats för att ta hänsyn till omnumreringen av artiklarna i 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i enlighet med artikel 12 i 
Amsterdamfördraget. Den ursprungliga hänvisningen gjordes till artikel 54.3 g.
1 EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
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1. Medlemsstaterna ska se till att det införs en ordning för tredje parts tillträde till 
överförings- och distributionssystemen grundad på offentliggjorda tariffer, som ska 
gälla för alla berättigade kunder samt tillämpas objektivt och utan att någon 
diskriminerande åtskillnad görs mellan systemanvändarna. Medlemsstaterna ska se till 
att dessa tariffer, eller de metoder som använts för att beräkna dem, är godkända innan 
de träder i kraft i enlighet med artikel 36 samt att tarifferna – och metoderna om endast 
dessa har godkänts offentliggörs innan de träder i kraft.

2. Den systemansvarige för överförings- eller distributionssystemet får vägra tillträde till 
systemet om det saknar nödvändig kapacitet. Vederbörligen motiverade skäl, som 
särskilt tar hänsyn till artikel 3 och som grundas på objektiva, tekniskt och ekonomiskt 
motiverade kriterier, måste anföras för en sådan vägran. Tillsynsmyndigheterna, om 
medlemsstaterna föreskrivit detta, eller medlemsstaterna ska se till att dessa kriterier 
tillämpas konsekvent och att en systemanvändare som vägrats tillträde kan anlita ett 
tvistlösningsförfarande. Vid behov, och om tillträde till systemet har vägrats, ska 
tillsynsmyndigheterna också se till att den systemansvarige för överförings- eller 
distributionssystemet tillhandahåller relevant information om vilka åtgärder som skulle 
krävas för att förstärka nätet. Den part som begär sådan information får åläggas en 
rimlig avgift för att täcka kostnaderna för tillhandahållande av informationen.

Artikel 32
Öppnande av marknaderna och ömsesidighet

1. Medlemsstaterna ska se till att följande kunder är berättigade:

a) Fram till den 1 juli 2004, de berättigade kunder som avses i artikel 19.1–19.3 
i direktiv 96/92/EG. Medlemsstaterna ska senast den 31 januari varje år 
offentliggöra kriterierna för fastställandet av vilka dessa berättigade kunder är.

b) Från och med den 1 juli 2004, samtliga icke-hushållskunder.

c) Från och med den 1 juli 2007, samtliga kunder.

2. För att undvika bristande jämvikt när elmarknaderna öppnas

a) får avtal om leverans av el med en berättigad kund inom en annan medlemsstats 
system inte förbjudas, om kunden anses berättigad i båda de berörda systemen, 
och

b) får kommissionen, med beaktande av situationen på marknaden och det 
gemensamma intresset, i de fall där en transaktion som omfattas av led a vägrats 
på grund av att kunden är berättigad endast i det ena av de båda systemen, ålägga 
den vägrande parten att verkställa den begärda leveransen på begäran av den 
medlemsstat där den berättigade kunden är belägen.
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Artikel 33
Direktledningar

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för

a) alla elproducenter och elhandlare som är etablerade inom deras territorium att 
leverera till sina egna fastigheter, dotterbolag och berättigade kunder genom en 
direktledning,

b) varje berättigad kund inom deras territorium att få leveranser via en direktledning 
från ett producentföretag och en elhandlare.

2. Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för beviljandet av tillstånd att uppföra 
direktledningar inom deras territorium. Dessa kriterier ska vara objektiva och icke-
diskriminerande.

3. Möjligheten att leverera el genom en direktledning enligt punkt 1 i den här artikeln ska 
inte påverka möjligheten att ingå elavtal i enlighet med artikel 31.

4. Medlemsstaterna får göra tillståndet att uppföra en direktledning avhängigt antingen av 
att tillträde till systemet har vägrats på grundval av artikel 31, eller av att ett 
tvistlösningsförfarande enligt artikel 36 har inletts.

5. Medlemsstaterna får vägra att meddela tillstånd till en direktledning om ett sådant 
tillstånd skulle strida mot bestämmelserna i artikel 3. Vederbörligen motiverade skäl ska 
anges för en sådan vägran.

KAPITEL IX
Nationella tillsynsmyndigheter

Artikel 34
Tillsynsmyndigheternas utnämning och oberoende

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell tillsynsmyndighet på nationell nivå.

2. Punkt 1 ska inte påverka utnämningen av andra tillsynsmyndigheter på regional nivå i 
medlemsstaterna, förutsatt att det finns en företrädare på hög nivå för representation och 
kontakt på gemenskapsnivå i den tillsynsnämnd som ingår i byrån i enlighet med 
artikel 13.1 i förordning (EG) nr [om inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter]+.

3. Genom undantag från punkt 1 kan en medlemsstat utse tillsynsmyndigheter för mindre 
system på ett geografiskt separat område vars konsumtion 2008 understiger 3 % av den 
samlade konsumtionen i den medlemsstat där området är beläget. Detta undantag ska 
inte påverka utnämningen av en företrädare på hög nivå för representation och kontakt 
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på gemenskapsnivå i den tillsynsnämnd som ingår i byrån i enlighet med artikel 13.1 
i förordning (EG) nr [om inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter]+.

4. Medlemsstaterna ska garantera tillsynsmyndighetens oberoende och säkerställa att den 
utövar sina befogenheter på ett opartiskt och transparent sätt. I detta syfte ska 
medlemsstaterna se till att tillsynsmyndigheten, när den utför de uppgifter som den 
tilldelas i enlighet med detta direktiv och tillhörande lagstiftning,

a) är juridiskt åtskild från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga och 
privata organ,

b) att dess personal och de personer som svarar för dess ledning

i) agerar oberoende av marknadsintressen, och

ii) inte söker eller inhämtar direkta anvisningar från någon regering eller annat 
offentligt eller privat organ när de utför sina tillsynsuppgifter. Detta krav 
inkräktar inte i förekommande fall på ett nära samarbete med andra berörda 
nationella myndigheter eller på de allmänna politiska riktlinjer som 
regeringen utfärdat och som inte avser tillsynsskyldigheter och 
tillsynsbefogenheter enligt artikel 36.

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

a) att tillsynsmyndigheten kan fatta självständiga beslut oberoende av något politiskt 
organ och har särskilda årliga budgetanslag med självständigt ansvar för den 
anslagna budgetens genomförande och tillräckliga personella och ekonomiska 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter,

b) att ledamöterna av tillsynsmyndighetens styrelse, eller, om sådan inte finns,
tillsynsmyndighetens högsta ledning utses för en bestämd period på mellan fem 
och sju år, som ska kunna förnyas en gång. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns ett lämpligt system för alternering för styrelsen eller högsta ledningen.
Styrelsens ledamöter, eller, om styrelse inte finns, högsta ledningen kan avsättas 
endast om de inte längre uppfyller villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldiga till ▌fel enligt nationell lag.

Artikel 35
Tillsynsmyndighetens allmänna mål

När tillsynsmyndigheten utför de uppgifter som anges i detta direktiv ska den vidta alla 
rimliga åtgärder för att bidra till följande mål inom ramen för sina skyldigheter och 
befogenheter enligt artikel 36, i förekommande fall i samarbete med andra relevanta 
nationella myndigheter, bland dem också konkurrensmyndigheterna, och utan att inkräkta på 
deras behörighet:
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a) I nära samarbete med byrån, andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en konkurrenskraftig, säker och miljömässigt hållbar inre 
marknad för el i gemenskapen och ett verkligt öppnande av marknaden för samtliga 
kunder och elhandlare i gemenskapen, och se till att det råder lämpliga villkor för att 
elnäten fungerar effektivt och tillförlitligt med beaktande av de långsiktiga målen.

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

c) Undanröja restriktioner för elhandeln mellan medlemsstater, utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som rimligen krävs för att tillgodose efterfrågan och 
förbättra integreringen av nationella marknader som kan underlätta för elflödet inom 
hela gemenskapen.

d) Bidra till att det så kostnadseffektivt som möjligt utvecklas säkra, pålitliga, effektiva 
och icke-diskriminerande system som är konsumentinriktade, samt främja systemens 
tillräcklighet och, utgående från de allmänna energipolitiska målsättningarna, främja 
energieffektivitet och integrering i både överförings- och distributionsnäten av stor-
och småskalig produktion av el från förnybara källor och distribuerad produktion.

e) Underlätta tillträdet för ny produktionskapacitet till elnätet, i synnerhet genom att 
undanröja hinder som skulle kunna förhindra tillträdet för nya marknadsaktörer och för 
förnybar el.

f) Säkerställa att systemansvariga och systemkunder får lämpliga incitament, både på kort 
och lång sikt, för att öka systemeffektiviteten och främja marknadsintegreringen.

g) Säkerställa att kunderna drar nytta av att den inhemska marknaden fungerar effektivt,
främja effektiv konkurrens och bidra till att garantera konsumentskyddet.

h) Bidra till uppnåendet av en hög standard på samhällsomfattande och allmänyttiga 
tjänster på elförsörjningens område, bidra till skydd för utsatta kunder, samt bidra till 
att de processer för utbyte av uppgifter som behövs då kunder byter elhandlare är 
inbördes överensstämmande.

Artikel 36
Tillsynsmyndighetens skyldigheter och befogenheter

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande skyldigheter:

-a) Fastställa eller godkänna, utgående från transparenta kriterier, reglerade 
överförings- eller distributionstariffer eller metoderna för beräkning av dem.

a) Säkerställa att systemansvariga för och, i förekommande fall, ägare av 
överförings- och distributionssystem, liksom elföretag, fullgör sina skyldigheter 
enligt detta direktiv samt övrig relevant gemenskapslagstiftning, inbegripet i fråga 
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om gränsöverskridande aspekter.

b) Samarbeta om gränsöverskridande frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna och med byrån. 

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

d) Lämna in en årlig rapport om sin verksamhet och om hur dess skyldigheter har 
fullgjorts till de berörda myndigheterna i medlemsstaterna, byrån och 
kommissionen. Rapporten ska omfatta de åtgärder som vidtagits och de resultat 
som uppnåtts med avseende på samtliga de uppgifter som räknas upp i denna 
artikel.

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

f) Övervaka de investeringsplaner som de systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den icke bindande gemenskapstäckande 
tioåriga utvecklingsplan för nätet som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr .../… 
[om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+, varvid 
bedömningen kan innefatta rekommendationer om ändring av dessa 
investeringsplaner.

g) Övervaka efterlevnaden av reglerna för nätens säkerhet och tillförlitlighet, göra 
översyner av hur reglerna efterlevts tidigare och fastställa eller godkänna 
normer och krav på tjänsternas och leveransernas kvalitet eller bidra till detta 
tillsammans med andra behöriga myndigheter.

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

i) Övervaka graden och effektiviteten av marknadsöppnande och konkurrens på 
grossist- och konsumentnivå, även när det gäller elbörser, priser för 
hushållskunder, inklusive system för förskottsbetalning, andel kunder som byter 
elhandlare, andel kunder som får sina leveranser avstängda, avgifterna för och 
utförandet av underhållstjänster och hushållskundernas klagomål, samt övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla 
relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna 
uppmärksamma på relevanta fall.

ia) Övervaka förekomsten av begränsande avtalsvillkor, inbegripet 
exklusivitetsklausuler, som kan hindra större icke-hushållskunder från att 
samtidigt teckna avtal med mer än en elhandlare eller begränsa deras 
möjligheter att göra detta. Om så är lämpligt ska de nationella 
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tillsynsmyndigheterna underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna om 
sådana avtalsvillkor.

ib) Respektera avtalsfriheten, både för avtal som kan avbrytas och för långtidsavtal, 
förutsatt att dessa stämmer överens med gemenskapslagstiftningen och 
överensstämmer med EU:s politik.

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

ja) Tillsammans med andra relevanta myndigheter bidra till att 
konsumentskyddsåtgärderna, inberäknat åtgärderna i bilaga A, är effektiva och 
genomförs.

k) Minst en gång per år offentliggöra rekommendationer om leveranstariffernas 
överensstämmelse med artikel 3 och vid behov översända dessa 
rekommendationer till konkurrensmyndigheterna.

l) Säkerställa tillgången till kundernas förbrukningsuppgifter, tillhandahållandet för 
alternativ användning av ett lättbegripligt harmoniserat format på nationell nivå 
för förbrukningsuppgifter och omedelbar tillgång för alla kunder till sådana
uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Övervaka genomförandet av regler om uppgifter och skyldigheter för 
systemansvariga för överföringssystem och distributionssystem, elhandlare och 
kunder samt andra marknadsaktörer enligt förordning (EG) nr [om villkor för 
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+;

na) Övervaka tekniskt samarbete mellan gemenskapen och tredjeländers 
systemansvariga för överföringssystemen.

n) Övervaka investeringarna i produktionskapacitet med avseende på 
försörjningstryggheten. ▌

o) Övervaka genomförandet av skyddsåtgärder enligt artikel 41.

oa) Bidra till inbördes överensstämmelse för processerna för utbytet av uppgifter 
om de viktigaste marknadsprocesserna på regional nivå.

2. Om så är föreskrivet i en medlemsstat får de övervakningsuppgifter som avses i punkt 1 
utföras av andra myndigheter än tillsynsmyndigheten. I sådana fall ska den information 
som är resultatet av övervakningen göras tillgänglig för tillsynsmyndigheten så snart 
som möjligt.

Utan att inkräkta på den specifika behörighet den har och i överensstämmelse med 
principerna om bättre lagstiftning ska tillsynsmyndigheten, samtidigt som den bevarar 
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sin självständighet, vid behov rådgöra med systemansvariga för överföringssystemen 
och, när så är lämpligt, nära samarbeta med andra relevanta nationella myndigheter när 
de fullgör de uppgifter som anges i punkt 1.

Eventuella godkännanden som ges av en tillsynsmyndighet eller byrån i enlighet med 
detta direktiv ska inte påverka dess vederbörligen motiverade framtida användning av 
sina befogenheter enligt denna artikel eller sanktioner som åläggs av andra berörda 
myndigheter eller kommissionen.

3. Förutom de skyldigheter som tillsynsmyndigheten tilldelas enligt punkt 1 ska den, när 
en oberoende systemansvarig har utsetts enligt artikel 13,

a) övervaka att överföringssystemets ägare och den oberoende systemansvarige 
fullgör sina skyldigheter enligt denna artikel samt besluta om sanktioner då 
skyldigheterna inte fullgörs i enlighet med punkt 4 d,

b) övervaka förbindelser och kommunikation mellan den oberoende systemansvarige 
och överföringssystemets ägare för att säkerställa att den oberoende 
systemansvarige fullgör sina skyldigheter, och särskilt godkänna avtal samt agera 
som tvistlösande myndighet mellan den oberoende systemansvarige och 
överföringssystemets ägare vid klagomål som lämnats av någondera parten i 
enlighet med punkt 9,

c) utan att det påverkar förfarandet enligt artikel 13.2 c, för den första 
tioåriga utvecklingsplanen för nätet, godkänna den investeringsplanering och den 
fleråriga utvecklingsplan för nätet som presenteras årligen av den oberoende 
systemansvarige,

d) se till att tariffer för tillträde till nät som tas ut av oberoende systemansvariga 
inkluderar en ersättning till nätägaren eller nätägarna som ger en adekvat 
ersättning för användning av nättillgångarna samt för eventuella nyinvesteringar 
däri, förutsatt att de gjorts på ett ekonomiskt och effektivt sätt, och

e) ha befogenhet att utföra inspektioner, även oanmälda sådana, i lokaler som tillhör 
överföringssystemets ägare och de oberoende systemansvariga, och

f) övervaka användningen av överbelastningsavgifter som tas ut av den oberoende 
systemansvarige i enlighet med artikel 16.6 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande 
elhandel]+.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna får befogenheter att kunna 
utföra de skyldigheter som anges i punkterna 1, 3 och 6 på ett effektivt och snabbt sätt.
För detta ändamål ska tillsynsmyndigheten minst få befogenheter att

a) fatta bindande beslut om elföretag,
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b) göra undersökningar av elmarknadernas funktion och att besluta om och införa 
nödvändiga och proportionella åtgärder för att främja effektiv konkurrens och 
säkerställa att marknaden fungerar korrekt. Vid behov ska tillsynsmyndigheten 
också ha befogenhet att samarbeta med den nationella konkurrensmyndigheten 
och tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden eller kommissionen 
när undersökningen gäller konkurrenslagstiftningen,

c) kräva den information från elföretagen som är relevant för att den ska kunna 
utföra sina uppgifter, bland annat skäl till vägran att ge tredje part tillträde och 
uppgifter om åtgärder som krävs för att stärka nätet,

d) besluta om effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för elföretag 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt relevanta och
rättsligt bindande beslut som fattats av tillsynsmyndigheterna eller byrån, eller att 
föreslå en behörig domstol att besluta om sådana sanktioner; detta ska inbegripa 
befogenhet att besluta om eller att föreslå att det beslutas om sanktioner på upp till 
10 % av den systemansvariges årliga omsättning eller på upp till 10 % av det 
vertikalt integrerade företagets årliga omsättning för den systemansvarige för 
överföringssystemet eller det vertikalt integrerade företaget, alltefter 
omständigheterna, för att de inte uppfyllt sina skyldigheter enligt detta direktiv, 
och

e) göra erforderliga undersökningar och relevanta befogenheter vad gäller 
instruktioner för tvistlösning enligt punkterna 9 och 10.

5. Utöver de skyldigheter och befogenheter som tilldelats tillsynsmyndigheten enligt 
punkterna 1 och 4 när en oberoende systemansvarig för överföring har utsetts i enlighet 
med kapitel V, ska tillsynsmyndigheten ha åtminstone följande uppgifter och 
befogenheter:

a) Besluta om sanktioner enligt punkt 4 d för diskriminerande beteende till förmån 
för det vertikalt integrerade företaget.

b) Övervaka kommunikationerna mellan den systemansvarige för 
överföringssystemet och det vertikalt integrerade företaget i syfte att se till att den 
systemansvarige uppfyller sina skyldigheter.

c) Agera som tvistlösande myndighet mellan det vertikalt integrerade företaget och 
den systemansvarige för överföringssystemet vad avser klagomål som framförts 
enligt punkt 9.

d) Övervaka kommersiella och ekonomiska förbindelser, bl.a. lån mellan det 
vertikalt integrerade företaget och den systemansvarige för överföringssystemet.

e) Godkänna alla kommersiella och ekonomiska avtal mellan det vertikalt 
integrerade företaget och den systemansvarige för överföringssystemet, på villkor 
att de följer marknadsvillkoren.
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f) Begära motivering av det vertikalt integrerade företaget när det anmälts av den 
övervakningsansvarige enligt artikel 21.4. Sådan motivering ska särskilt innehålla 
bevis på att inget diskriminerande beteende har skett till förmån för det vertikalt 
integrerade företaget.

g) Utföra inspektioner, även oanmälda sådana, i det vertikalt integrerade företagets 
och den systemansvariges lokaler.

h) Överlåta den systemansvariges alla eller specifika uppgifter på en oberoende 
systemansvarig som utsetts i enlighet med artikel 13 när den systemansvarige 
upprepade gånger inte uppfyllt sina skyldigheter enligt detta direktiv, särskilt vid 
upprepat diskriminerande beteende till förmån för det vertikalt integrerade 
företaget.

6. Tillsynsmyndigheterna skall ansvara för att, i tillräckligt god tid på förhand, innan 
dessa träder i kraft, fastställa eller godkänna åtminstone metoder för att beräkna eller 
fastställa villkoren för

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer eller deras beräkningsmetoder; dessa tariffer eller metoder ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i näten kan göras på ett sätt som gör det 
möjligt att säkra nätens funktion,

b) tillhandahållande av balanstjänster, vilket ska göras så ekonomiskt som möjligt 
och ge goda incitament för nätanvändarna att balansera sin tillförsel och 
användning; balanstjänsterna ska tillhandahållas rättvist och utan 
diskriminering och bygga på objektiva kriterier, och

ba) tillträde till gränsöverskridande infrastruktur, inbegripet förfaranden för 
kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

6a. Metoderna eller villkoren ska offentliggöras.

7. När det gäller fastställande eller godkännande av tariffer eller metoder och av
balanstjänsterna ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att de systemansvariga för 
överförings- och distributionssystemen både på kort och lång sikt får lämpliga 
incitament att öka effektiviteten, främja integrationen av marknaden och säkra 
leveranser samt stödja forskningsverksamheten på området.

7a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka hur överbelastningssituationer hanteras inom 
nationella elnät och sammanlänkningar och hur reglerna för hantering av 
överbelastning tillämpas. För detta ändamål ska de systemansvariga för 
överföringssystemen eller marknadsaktörerna lämna in sina regler för hantering av 
överbelastning, inbegripet kapacitetstilldelning, till de nationella 
tillsynsmyndigheterna. De nationella tillsynsmyndigheterna får begära ändringar av 
dessa regler.

8. Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att vid behov begära att de systemansvariga 
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för överförings- och distributionssystemen ändrar villkoren, inbegripet de tariffer eller 
metoder som avses i denna artikel, för att säkerställa att de är proportionella och 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. I händelse av att fastställandet av 
överförings- och distributionstariffer försenas ska tillsynsmyndigheterna ha 
befogenhet att fastställa eller godkänna preliminära överförings- och 
distributionstariffer eller metoder och att fatta beslut om lämpliga 
kompensationsåtgärder om de slutliga tariffer eller metoder som avser överföring 
eller distribution skiljer sig från dessa preliminära tariffer eller metoder.

9. Varje part som har ett klagomål mot en systemansvarig för överförings- eller 
distributionssystemet vad avser den systemansvariges skyldigheter i enlighet med detta 
direktiv får inge klagomålet till tillsynsmyndigheten, som i egenskap av tvistlösande 
myndighet ska fatta ett beslut inom två månader från det att klagomålet mottagits.
Denna period får förlängas med två månader om tillsynsmyndigheten begär ytterligare 
upplysningar. Den förlängda perioden får förlängas ytterligare om den klagande 
samtycker till detta. Ett sådant beslut ska vara bindande så länge det inte har upphävts 
vid ett överklagande.

10. Varje berörd part som har rätt att inge klagomål mot ett beslut om tariffer eller metoder 
som fattats i enlighet med denna artikel eller, om tillsynsmyndigheten är skyldig att 
samråda, mot de föreslagna metoderna, får senast inom två månader efter 
offentliggörandet av beslutet eller förslaget till beslut, eller inom en kortare tidsperiod 
om medlemsstaterna föreskriver detta, inge ett klagomål för behandling. Ett sådant 
klagomål ska inte utgöra hinder för verkställighet.

11. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga och effektiva mekanismer för reglering, kontroll 
och öppenhet för att förhindra missbruk av en dominerande ställning, särskilt om det är 
till konsumenternas nackdel, och underprissättning. Dessa mekanismer ska beakta 
bestämmelserna i fördraget, särskilt artikel 82.

12. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder, inbegripet administrativa åtgärder 
eller straffrättsliga förfaranden i enlighet med nationell lagstiftning, vidtas mot 
ansvariga fysiska eller juridiska personer när de bestämmelser om konfidentialitet som 
föreskrivs i detta direktiv inte har följts.

13. Klagomål enligt punkterna 9 och 10 ska inte påverka rätten att överklaga enligt 
gemenskapsrätten och/eller den nationella lagstiftningen.

14. Tillsynsmyndighetens beslut ska vara fullt motiverade för att medge domstolsprövning 
och tillgängliga för allmänheten, varvid samtidigt den konfidentiella karaktären hos 
kommersiellt känsliga uppgifter ska bevaras.

15. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga mekanismer på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av en tillsynsmyndighet rätt att överklaga till 
ett organ som är oberoende av de berörda parterna och av varje förvaltning.
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Artikel 37
Regelverk för gränsöverskridande frågor

1. Tillsynsmyndigheterna ska nära samråda och samarbeta med varandra, och ska bistå 
varandra och byrån med sådan information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter enligt detta direktiv. När det gäller den information som utbyts ska den 
mottagande myndigheten säkerställa samma grad av konfidentialitet som den som krävs 
av den myndighet som lämnade informationen.

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta åtminstone regionalt för att:

a) främja skapandet av operativa arrangemang för att möjliggöra en optimal 
näthantering, främja gemensamma elbörser och fördela gränsöverskridande 
kapacitet, liksom för att möjliggöra en adekvat nivå på 
sammanlänkningskapaciteten, inbegripet genom ny sammanlänkning, inom 
regionen och mellan regioner så att en effektiv konkurrens kan utvecklas och 
leveranssäkerheten kan förbättras, utan diskriminering mellan leveransföretagen 
i de olika medlemsstaterna.

b) samordna utvecklingen av nätföreskrifter som gäller för relevanta 
systemansvariga för överföringssystemet och för andra marknadsaktörer,

c) samordna utvecklingen av reglerna för hanteringen av överbelastning.

2a. De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att ingå samarbetsavtal med varandra 
i syfte att främja tillsynssamarbetet.

3. De åtgärder som avses i punkt 2 ska vid behov vidtas i nära samråd med andra berörda 
nationella myndigheter utan att detta påverkar deras specifika befogenheter.

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är 
skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån. De åtgärder som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 46.2.

Artikel 38
Överensstämmelse med riktlinjer

1. Varje tillsynsmyndighet och kommissionen får begära ett yttrande från byrån angående 
huruvida ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de 
riktlinjer som avses i detta direktiv eller i förordning (EG) nr [om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel]+.

                                               
+ EUT: Vänligen för in numret ║.
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2. Byrån ska inom tre månader från dagen för mottagandet av begäran avge sitt yttrande 
till den tillsynsmyndighet som har begärt det eller till kommissionen och till den 
tillsynsmyndighet som har fattat det aktuella beslutet

3. Om den tillsynsmyndighet som har fattat beslutet inte följer byråns yttrande inom 
fyra månader från dagen för mottagandet av yttrandet ska byrån informera 
kommissionen härom.

4. Varje tillsynsmyndighet får informera kommissionen om den anser att ett beslut som 
fattats av en annan tillsynsmyndighet och som är relevant för gränsöverskridande handel 
inte överensstämmer med de riktlinjer som avses i detta direktiv eller i förordning (EG) 
nr [om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+ inom två månader 
räknat från dagen för det beslutet.

5. Om kommissionen, inom två månader efter att ha informerats av byrån i enlighet med 
punkt 3 eller av en tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 4 eller på eget initiativ inom 
tre månader från dagen för beslutet, finner att det beslut som fattats av en 
tillsynsmyndighet ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med de 
riktlinjer som avses i det här direktivet eller i förordning (EG) nr [om villkor för 
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel]+, får kommissionen besluta att 
undersöka ärendet ytterligare. Kommissionen ska i sådana fall uppmana 
tillsynsmyndigheten och parterna i förfarandet hos tillsynsmyndigheten att yttra sig.

6. Om kommissionen beslutar att undersöka ärendet ytterligare ska den inom fyra månader 
från dagen för beslutet fatta ett slutgiltigt beslut om att

a) inte göra några invändningar mot tillsynsmyndighetens beslut, eller

b) begära att den berörda tillsynsmyndigheten ändrar eller återkallar sitt beslut på 
grund av att riktlinjerna inte har följts.

7. Om kommissionen inte beslutar att undersöka ärendet ytterligare eller inte fattar något 
slutgiltigt beslut inom den tidsgräns som fastställs i punkt 5 respektive punkt 6 ska det 
anses att den inte haft några invändningar mot tillsynsmyndighetens beslut.

8. Tillsynsmyndigheten ska följa kommissionens beslut att återkalla beslutet inom 
två månader, och ska informera kommissionen om detta.

9. Kommissionen får anta riktlinjer för det förfarande som ska följas vid tillämpningen av 
denna artikel. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 46.2.

Artikel 39
Bevarande av information
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1. Medlemsstaterna ska kräva att elhandlare under minst fem år håller relevanta uppgifter 
om samtliga transaktioner gällande elleveransavtal och elderivat med grossister och 
systemansvariga för överföringssystemet tillgängliga för de nationella myndigheterna, 
inklusive de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna 
och kommissionen, för fullgörandet av deras uppgifter.

2. Uppgifterna ska innehålla information om relevanta transaktioner, såsom regler om 
löptid, tillhandahållande och fullgörande samt information om mängd, datum och tider 
för verkställande, transaktionspriser och metoder för att identifiera den berörda 
grossisten liksom specificerad information om alla elleveransavtal och elderivat som 
inte fullgjorts.

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att göra delar av denna information tillgänglig för 
marknadsaktörer, förutsatt att kommersiellt känslig information om enskilda 
marknadsaktörer eller individuella transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt får inte 
tillämpas på information om finansiella instrument som omfattas av 
direktiv 2004/39/EG.

4. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får kommissionen anta 
riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras. De åtgärder som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 46.2.

5. När det gäller transaktioner avseende elderivat mellan elhandlare å ena sidan och 
grossister och systemansvariga för överföringssystemet å andra sidan, ska denna artikel 
tillämpas först när kommissionen har antagit de riktlinjer som avses i punkt 4.

6. Bestämmelserna i den här artikeln får inte skapa ytterligare skyldigheter i förhållande 
till de myndigheter som avses i punkt 1 för de enheter som omfattas av 
direktiv 2004/39/EG.

7. Om de myndigheter som avses i punkt 1 behöver tillgång till de uppgifter som innehas 
av enheter som omfattas av direktiv 2004/39/EG, ska de ansvariga myndigheterna enligt 
det direktivet tillhandahålla dem de begärda uppgifterna.

KAPITEL X
Kundmarknader

Artikel 40
Kundmarknader

För att underlätta utvecklingen av välfungerande och transparenta kundmarknader för el 
i gemenskapen, ska medlemsstaterna se till att rollerna och ansvarsområdena för 
systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distribution, elhandlare och 
kunder samt vid behov andra aktörer på marknaden fastställs med avseende på avtalsvillkor, 
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åtaganden mot kunder, regler för utbyte av uppgifter och betalning, äganderätt till uppgifter 
och mätningsansvar.

Dessa regler ska offentliggöras och utformas i syfte att underlätta kundernas och elhandlarnas 
nättillträde och granskas av tillsynsmyndigheterna eller andra relevanta nationella 
myndigheter.

Större icke-hushållskunder ska ha rätt att ingå avtal med flera leverantörer samtidigt.

KAPITEL XI
Slutbestämmelser

Artikel 41
Skyddsåtgärder

I händelse av en plötslig kris på energimarknaden eller i fall av hot mot personers, 
anordningars eller anläggningars fysiska trygghet eller säkerhet eller mot ett kraftsystems 
integritet, får en medlemsstat tillfälligt vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Sådana åtgärder ska orsaka minsta möjliga störning av den inre marknadens funktion och får 
inte vara mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt för att avhjälpa de plötsliga 
svårigheter som har uppstått.

Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål anmäla dessa åtgärder till övriga medlemsstater 
och till kommissionen, som får besluta att den berörda medlemsstaten ska ändra eller upphäva 
sådana åtgärder, i den utsträckning som de snedvrider konkurrensen och negativt påverkar 
handeln på ett sätt som står i strid med det gemensamma intresset.

Artikel 42
Lika villkor

1. De åtgärder som medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv har möjlighet att vidta 
för att garantera lika villkor ska vara förenliga med fördraget, särskilt artikel 30, och 
gemenskapslagstiftningen.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska vara proportionella, icke-diskriminerande och 
transparenta. Dessa åtgärder får endast vidtas efter anmälan till kommissionen och med 
kommissionens medgivande.

3. Kommissionen ska reagera på den anmälan som avses i punkt 2 inom två månader efter 
anmälans mottagande. Denna period ska börja dagen efter det att fullständig 
information har erhållits. Om kommissionen inte handlat inom denna 
tvåmånadersperiod, ska det anses att kommissionen inte har några invändningar mot de 
anmälda åtgärderna.
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Artikel 43▌
Undantag

1. Medlemsstater som efter det att detta direktiv har trätt i kraft kan visa att det har 
uppstått påtagliga problem för driften av deras små, enskilda system får till 
kommissionen ansöka om undantag från tillämpliga bestämmelser i kapitlen IV, VI, VII 
och VIII, samt kapitel III, till förmån för enskilda mikrosystem, i fråga om renovering, 
uppgradering och utvidgning av befintlig kapacitet, vilka får beviljas av kommissionen.
Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om dessa ansökningar innan den fattar 
beslut, med beaktande av respekten för konfidentialitet. Beslutet ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Artikel 9 ska inte gälla Cypern, Luxemburg och/eller Malta. Dessutom ska inte heller 
artiklarna 26, 31 och 32 gälla Malta.

I artikel 9.1 b ska begreppet "företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet" inte omfatta slutförbrukare som bedriver verksamhet inom 
produktion och/eller leverans av el, antingen direkt eller genom ett företag som de 
utövar kontroll över, antingen enskilt eller gemensamt med någon annan, förutsatt att 
slutförbrukarna, inbegripet deras andel av el som produceras i kontrollerade företag, är 
nettoförbrukare av el uttryckt i årligt genomsnitt och förutsatt att det ekonomiska värdet 
av den el som de säljer till tredje part är obetydligt i förhållande till deras övriga 
affärsverksamhet.

Artikel 44
Granskningsförfarande

Om kommissionen i den rapport som avses i artikel 47.6 drar den slutsatsen, mot bakgrund av 
det sätt på vilket tillträde till nätet faktiskt har genomförts i en medlemsstat – vilket ger 
upphov till fullt effektivt, icke-diskriminerande och obehindrat nättillträde – att vissa 
skyldigheter som företag åläggs i enlighet med detta direktiv (inklusive skyldigheterna när det 
gäller åtskillnad i rättsligt avseende för systemansvariga för distributionssystemet) inte står i 
proportion till det mål som eftersträvas, får den berörda medlemsstaten av kommissionen 
anhålla om befrielse från kravet i fråga.

Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen om denna begäran och lämna all den 
relevanta information som är nödvändig för att visa att den slutsats som dragits i rapporten om 
att effektivt nättillträde säkerställs kommer att kvarstå.

Inom tre månader efter det att kommissionen har underrättats ska den ta ställning till den 
berörda medlemsstatens begäran och vid behov lägga fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet om att ändra de relevanta bestämmelserna i detta direktiv. Kommissionen får i förslagen 
om att ändra direktivet föreslå att den berörda medlemsstaten undantas från särskilda krav 
under förutsättning att denna medlemsstat vid behov vidtar lika effektiva åtgärder.
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Artikel 45
Kommitté

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 46
Rapportering

1. Kommissionen ska övervaka och se över tillämpningen av detta direktiv och ska senast 
den ...* och därefter varje år, överlämna en övergripande rapport till Europaparlamentet 
och rådet om de framsteg som gjorts. Rapporten om framsteg ska omfatta åtminstone 
följande:

a) Erfarenheter och framsteg som gjorts när det gäller att skapa en fullbordad och 
fullt ut fungerande inre marknad för el och de hinder som kvarstår för att uppnå 
detta mål, t.ex. i form av dominerande marknadsställning, koncentrationer på 
marknaden, underprissättning och beteenden som motverkar konkurrens samt de 
effekter detta har i form av snedvridningar på marknaden.

b) I vilken utsträckning kraven på åtskillnad och särredovisning och tariffering i 
direktivet har lett till att tillträdet till gemenskapens elnät blivit rättvist och icke-
diskriminerande och till att likvärdiga konkurrensnivåer har uppnåtts, samt vilka 
ekonomiska, miljömässiga och sociala följder öppnandet av elmarknaden fått för 
kunderna.

c) En analys av frågor rörande systemens kapacitetsnivå och försörjningstrygghet 
när det gäller el i gemenskapen, särskilt den rådande och förväntade balansen 
mellan tillgång och efterfrågan, med beaktande av den fysiska kapaciteten för 
överföring mellan olika områden.

d) Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas de åtgärder som vidtagits 
i medlemsstaterna för att täcka efterfrågetoppar och hantera brister i leveranser 
från en eller flera elhandlares sida.

e) Genomförandet av undantaget som föreskrivs i artikel 26.2 i syfte att eventuellt 
revidera tröskeln.

f) En allmän bedömning av de framsteg som gjorts inom ramen för de bilaterala 
förbindelserna med de tredjeländer som producerar och exporterar eller 
transporterar el, inbegripet vilka framsteg dessa länder har gjort när det gäller 
integration av marknaden, de sociala och miljömässiga konsekvenserna av handel 

                                               
* EUT: Ett år efter det att direktiv 2003/54/EG trädde i kraft.
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med el och tillträde till näten.

g) Behovet av eventuella harmoniseringskrav som inte är kopplade till 
bestämmelserna i detta direktiv. och

h) Det sätt på vilket medlemsstaterna i praktiken har genomfört kraven om 
energimärkning i artikel 3.6, och det sätt på vilket eventuella rekommendationer 
från kommissionen i denna fråga har beaktats.

Rapporten om framsteg får vid behov även innehålla dels rekommendationer, särskilt 
när det gäller räckvidden och villkoren för bestämmelserna om märkning, till exempel 
hur det hänvisas till befintliga referenskällor och innehållet i dessa källor samt särskilt 
om hur informationen om den inverkan på miljön som elframställning från olika 
energikällor har, åtminstone i form av utsläpp av CO2 och radioaktivt avfall, skulle 
kunna göras tillgänglig på ett sätt som är transparent och lättillgängligt samt möjliggör 
jämförelser inom Europeiska unionen, och om hur de åtgärder som vidtagits i 
medlemsstaterna för att kontrollera tillförlitligheten hos den information som 
tillhandahållits av elhandlare skulle kunna rationaliseras, dels åtgärder för att motverka 
negativa effekter av dominerande marknadsställning och marknadskoncentration.

2. Vartannat år ska den rapport om framsteg som avses i punkt 1 även omfatta en analys 
av de olika åtgärder som vidtagits i medlemsstaterna för att uppfylla skyldigheter när 
det gäller allmännyttiga tjänster, samt en bedömning av dessa åtgärders effektivitet och, 
i synnerhet, deras inverkan på konkurrensen på elmarknaden. Rapporten får vid behov 
innehålla rekommendationer om vilka åtgärder som bör vidtas på nationell nivå för att 
uppnå en hög kvalitet på de allmännyttiga tjänsterna eller för att förhindra en 
avskärmning av marknaden.

3. Kommissionen ska senast den ...* som en del av den allmänna översynen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en detaljerad särskild rapport om i vilken utsträckning 
kraven på åtskillnad enligt kapitel V med framgång har kunnat säkerställa fullt och 
effektivt oberoende för de oberoende systemansvariga för överföring, med faktisk och 
effektiv åtskillnad som riktmärke.

4. För kommissionens bedömning enligt punkt 3 ska kommissionen särskilt beakta 
följande kriterier: rättvist och icke-diskriminerande tillträde till nätet, effektiv reglering, 
utveckling av nätet för att tillgodose marknadens behov, icke snedvridna 
investeringsincitament, utveckling av sammanlänkningsinfrastruktur, effektiv 
konkurrens på gemenskapens energimarknader och säkra leveranser i gemenskapen.

5. I erforderliga fall och särskilt för det fall det i den detaljerade särskilda rapport som 
avses i punkt 3 fastställs att villkoren enligt punkt 4 inte har säkerställts i praktiken, ska 

                                               
* EUT: Vänligen för in det datum som motsvarar två år efter det datum som avses i artikel 49.1 första 
stycket, dvs. 42 månader efter datumet för detta direktivs ikraftträdande.



PE421.420v02-00 68/75 AM\778007SV.doc

SV

kommissionen lämna förslag till Europaparlamentet och rådet för att säkerställa fullt 
och effektivt oberoende för de systemansvariga för överföringssystemen senast den ...*.

6. Kommissionen ska senast den 1 januari 2006 överlämna en detaljerad rapport till 
Europaparlamentet och rådet om framstegen när det gäller att skapa en inre marknad för 
el. I rapporten ska särskilt redovisas

– förekomsten av icke-diskriminerande nättillträde,

– fungerande tillsyn,

– utvecklingen av infrastrukturen för sammanlänkning och läget beträffande 
försörjningstryggheten i gemenskapen,

– i vilken utsträckning de fullständiga fördelarna av att marknaden öppnas tillfaller 
små företag och hushållskunder, särskilt i fråga om kvaliteten på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga tjänsterna,

– i vilken utsträckning marknaderna i praktiken är öppna för verklig konkurrens, 
inbegripet aspekter som rör dominerande marknadsställning, 
marknadskoncentration, underprissättning eller beteende som motverkar 
konkurrens,

– i vilken utsträckning kunderna verkligen byter elhandlare och omförhandlar 
tariffer,

– prisutveckling, inbegripet leveranspriserna, i förhållande till i hur stor 
utsträckning marknaderna öppnas, och

– de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen av detta direktiv vad gäller det 
verkliga oberoendet för systemansvariga i vertikalt integrerade företag och 
huruvida andra åtgärder utöver funktionellt oberoende och särredovisning har 
utvecklats vilkas effekt är likvärdig med rättslig åtskillnad.

Då det är lämpligt ska kommissionen lägga fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet, i synnerhet för att garantera hög kvalitet på de allmännyttiga tjänsterna.

Då det är lämpligt ska kommissionen lägga fram förslag för Europaparlamentet och 
rådet, i synnerhet för att säkerställa fullständigt och faktiskt oberoende för de 
systemansvariga för distributionssystemet före den 1 juli 2007. Vid behov ska dessa 
förslag, i överensstämmelse med konkurrenslagstiftningen, även avse åtgärder angående 
dominerande marknadsställning, marknadskoncentration och underprissättning eller 
beteende som motverkar konkurrensen.

                                               
* EUT: Vänligen för in det datum som motsvarar tre år efter det datum som avses i artikel 49.1 första 
stycket, dvs. 54 månader efter datumet för detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 47
Upphävande

Direktiv 2003/54/EG ska upphöra att gälla från och med den ...* utan att det påverkar 
medlemsstaternas förpliktelser när det gäller tidsfrister för införlivande och tillämpning av 
nämnda direktiv. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det 
här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga B.

Artikel 48
Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv senast den ...*. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...*, med undantag av artikel 11, 
som de ska tillämpa från och med den ...**.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter 
om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 
nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 49
Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 50
Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

                                               
* EUT: Vänligen för in den dag som motsvarar 18 månader från dagen för ikraftträdandet av detta 
direktiv.
** EUT: Vänligen för in den dag som motsvarar 42 månader från dagen för ikraftträdandet av detta 
direktiv.
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Utfärdat i ║

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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BILAGA A

KONSUMENTSKYDDSÅTGÄRDER

Om inte annat följer av gemenskapsreglerna om konsumentskydd, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid 
distansavtal och rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i 
konsumentavtal, ska de åtgärder som avses i artikel 3 tillförsäkra kunderna följande:

a) Rätt till ett avtal med sin elhandlare, i vilket följande anges:

– Elhandlarens namn och adress.

– De tjänster som tillhandahålls, kvalitet på de tjänster som erbjuds och tidpunkt för 
den ursprungliga inkopplingen.

– De underhållstjänster som tillhandahålls

– På vilket sätt aktuell information om tariffer och underhållskostnader kan erhållas.

– Avtalets löptid och hur avtalet och tjänsterna förlängs eller sägs upp samt 
eventuell rätt till kostnadsfritt frånträde.

– Villkoren för ersättning och återbetalning om tjänsterna inte håller angiven 
kvalitet, inbegripet i händelse av inkorrekt eller försenad fakturering.

– Hur det tvistlösningsförfarande som avses i led f inleds.

– Information om konsumentens rättigheter, inbegripet behandlingen av 
klagomål och allt det ovannämnda, tydligt angiven på räkningen eller 
elföretagens webbplatser.

Villkoren ska vara skäliga och kända på förhand. Information om dem bör under alla 
omständigheter ges innan avtalet ingås eller bekräftas. Om avtal ingås genom en 
mellanhand ska de upplysningar som avses i denna punkt också tillhandahållas innan 
avtalet ingås.

b) Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med 
denna underrättelse upplysning om att kunderna har rätt att frånträda avtalet.
Elhandlarna ska på ett tydligt och lättbegripligt sätt underrätta sina kunder direkt om 
varje avgiftshöjning, vid lämplig tidpunkt som inte infaller senare än en normal 
faktureringsperiod efter det att höjningen trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att 
kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya villkor som 
elhandlaren meddelat.

c) Transparent information om priser, tariffer och standardvillkor för tillgång till och 
utnyttjande av eltjänster.
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d) Brett val av betalningssätt, som inte får medföra oskälig diskriminering mellan olika 
kunder. Systemen för förskottsbetalningar ska vara rättvisa och adekvat återspegla 
den sannolika elförbrukningen. Alla skillnader i villkor och bestämmelser ska 
motsvara elhandlarens kostnader för de olika betalningssystemen. De allmänna 
villkoren ska vara skäliga och transparenta. De ska meddelas på ett klart och 
lättbegripligt språk och får inte omfatta sådana hinder för konsumenternas utövande 
av sina rättigheter som inte följer direkt av avtalet, till exempel att avtalen är onödigt 
omfattande. Kunderna ska skyddas mot oskäliga eller vilseledande försäljningsmetoder.

e) Möjlighet att byta elhandlare utan kostnad.

f) Tillgång till transparenta, okomplicerade och billiga förfaranden för behandling av 
kundernas klagomål. Alla kunder ska framför allt ha rätt till en god standard på både 
tillhandahållandet av tjänster och behandlingen av klagomål från sin elhandlares 
sida. Sådana förfaranden för tvistlösning utanför domstol ska göra det möjligt att lösa 
tvister snabbt och rättvist, helst inom tre månader, och när det är befogat ska de 
innefatta ett system för ersättning och/eller återbetalning. Förfarandena bör i möjligaste 
mån följa de principer som anges i kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 
30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för 
förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol1.

g) Information om sina rättigheter när det gäller samhällsomfattande tjänster om de har 
tillgång till samhällsomfattande tjänster enligt de bestämmelser som medlemsstaterna 
antagit i enlighet med artikel 3.3.

h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter och möjlighet att genom uttryckligt avtal och 
utan kostnad ge företag med ett leveranstillstånd tillgång till sina mätaruppgifter. Den 
part som ansvarar för hanteringen av uppgifterna ska vara skyldig att lämna ut dessa 
uppgifter till företaget. Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas format och ett 
förfarande för elhandlare och konsumenter för att få tillgång till uppgifterna. Inga 
ytterligare kostnader ska åläggas konsumenten för denna tjänst.

i) Klar och tydlig information om den faktiska elförbrukningen och faktiska elkostnader 
tillräckligt ofta, så att de kan reglera sin egen elförbrukning. Informationen ska lämnas 
inom en rimlig tidsfrist som beaktar kapaciteten hos kundens mätningsutrustning och 
elprodukten i fråga. Vederbörlig hänsyn ska tas till sådana åtgärders 
kostnadseffektivitet. Inga ytterligare kostnader får åläggas konsumenten för denna 
tjänst.

ia) Medlemsstaterna ska se till att det genomförs system med smarta mätare som hjälper 
konsumenterna att aktivt medverka på elmarknaden. Genomförandet av dessa 
mätsystem kan göras till föremål för en ekonomisk bedömning av alla kostnader och 
all nytta på lång sikt de för med sig för marknaden och den enskilda konsumenten 
eller av vad slags smarta mätare som är ekonomiskt rimliga och kostnadseffektiva 
och vilken tidsfrist som är rimlig för deras distribution. 

                                               
1 EGT L 115, 17.4.1998, s. 31.
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En sådan bedömning ska göras inom 18 månader efter det datum som avses i 
artikel 48.1. 

Utgående från denna bedömning ska medlemsstaterna, eller ett behörigt organ som 
de utser, ta fram en tidsplan med ett mål på upp till 10 år för genomförandet av 
system med smarta mätare. 

Om uppsättningen av smarta mätare bedöms vara en framgång ska minst 80 procent 
av konsumenterna senast 2020 ha ett intelligent mätarsystem.

Medlemsstaterna, eller en behörig myndighet som de utser, ska se till att de 
mätarsystem som ska tas i bruk på deras territorier är driftskompatibla samt ta 
vederbörlig hänsyn till lämpliga standarder och bästa praxis samt vikten av att det 
utvecklas en gemensam elmarknad.

ib) Slutavräkning efter varje byte av elhandlare senast sex veckor efter det att bytet skett.
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BILAGA B

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 2003/54/EG Detta direktiv

Artikel 1 Artikel 1

Article. 2 Artikel 2

Artikel 3 Artikel 3

Artikel 4 Artikel 4

Artikel 5 Artikel 5

- Artikel 6

Artikel 6 Artikel 7

Artikel 7 Artikel 8

Artikel 8 -

Artikel 10 Artikel 9

- Artikel 10

- Artikel 11

Artikel 9 Artikel 12

- Artikel 13

- Artikel 14

Artikel 11 Artikel 15

Artikel 12 Artikel 16
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- Artikel 23
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Artikel 15 Artikel 26

Artikel 16 Artikel 27
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- Artikel 37
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