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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionens forslag til en tredje lovgivningspakke til liberalisering af 
energimarkedet er fokuseret på integration og færdiggørelse af et konkurrencedygtigt, 
gennemsigtigt, solidarisk og ikkediskriminerende fælles energimarked i EU. For at nå disse 
mål bør alle interessenter tage behørigt stilling til alle forhindringerne og fjerne disse for at 
fremskynde integrations- og harmoniseringsprocessen.

De alternative principper om ejendomsretlig adskillelse og en uafhængig systemoperatør skal 
bidrage til at skabe bedre betingelser for konkurrencen og en nedsættelse af energipriserne 
samt give lettere adgang til markedet - dette kompleks af faktorer er af central betydning for 
forbrugerne og for økonomien. Der bør udformes løsninger, hvor man tager hensyn til 
adgangen til de gældende juridiske rammer i de 27 medlemsstater og de forhindringer, der 
stammer fra denne status quo, og de bør være baseret på empirisk kontrollerbare data. Man 
bør ligeledes fremme centrale muligheder med henblik på at fremme et forbedret regionalt 
samarbejde samt prognoser for og planlægning af investeringer. For at kunne udnytte 
infrastrukturen og sammenkoblingskapaciteten optimalt må man tage hensyn til, at i visse 
tilfælde afhænger mulighederne for yderligere investering i netværket i høj grad af den 
tidligere investeringsportefølje.

Forslaget til forordning om konkurrencedygtige energimarkeder bør være mere afbalanceret 
for at undgå at bryde de grundlæggende markedsprincipper, så systemet ikke kommer til at 
virke mod hensigten og skade både markedets likviditet og investeringsplanerne.
Kontrolmekanismerne findes allerede i kraft af den konkurrencelovgivning, som 
myndighederne har gennemført på nationalt og europæisk niveau. Lovgivernes beføjelser bør 
være kendetegnet ved manglende indgriben i markedsmekanismerne og give mulighed for en 
effektiv kontrol af virksomhedernes omkostninger til gavn for forbrugerne. Indrapporteringer 
fra virksomhederne kan være gavnlige for den videre markedsudvikling og for at sikre 
gennemsigtigheden.

Der er behov for regler for samarbejdet mellem de nationale reguleringsmyndigheder samt en 
harmonisering af deres beføjelser tillige med øget uafhængighed på nationalt plan.

Ved omstruktureringen af energimarkedet på nationalt plan tages der højde for 
transmissionssystemoperatorernes (TSO) fuldstændige uafhængighed og autonomi som et 
aspekt af processen, hvorved man sikrer fri og ikkediskriminerende adgang til elnettet for alle 
markedsdeltagerne. Det er meget vigtigt med ligebehandling af offentligt og privatejede 
TSO'er.

Der er behov for et styrket TSO-samarbejde inden for rammerne af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører (ENTSO). Udvidelsen eller forbedringen af den 
grænseoverskridende infrastruktur samt en yderligere integration af de europæiske 
energimarkeder kan opnås gennem et sådant hensigtsmæssigt grundlag for koordineringen af 
de nuværende og kommende investeringer i netværket for at skabe større sammenhæng 
mellem de regionale markeder.

Man må tage hensyn til, at indtægterne fra styring af tilstrømningen fortrinsvis anvendes til at 
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nedbringe de nationale takster. Enhver ændring af denne procedure vil formentlig medføre, at 
taksterne på nettet stiger brat.

Et vigtigt fokus ved beslutningstagningen bør være det forhold, at der grundlæggende er 
mangel på tildeling af produktionskapacitet over hele Europa. Hvis der udformes en 
intelligent plan for elproduktion, kan man spare økonomiske ressourcer og anvende dem til at 
styrke nettet. Spidsbelastningsproblemer kan løses, og de nationale økonomier kan nyde godt 
af en mere levedygtig udvikling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 c, stk. 1, indledning (forordning (EF) nr. 1228/2003)

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet:

Begrundelse

Direktivet giver for vide beføjelser til ENTSO med bestemmelsen om, at netværket skal 
vedtage tekniske kodekser og markedskodekser. Men før disse vedtages, skal der gennemføres 
omfattende høringer for at sikre, at der tages behørigt hensyn til markedsaktørernes 
synspunkter.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 c, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

a) forbereder og foreslår tekniske regler og 
kommercielle regler på de i stk. 3 nævnte 
områder efter høring af de relevante 
interessenter

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Direktivet giver for vide beføjelser til ENTSO med bestemmelsen om, at netværket skal 
vedtage tekniske kodekser og markedskodekser. Men før disse vedtages, skal der gennemføres 
omfattende høringer for at sikre, at der tages behørigt hensyn til markedsaktørernes 
synspunkter.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 c, stk. 1, litra b (forordning (EF) nr. 1228/2003)

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) vedtage fælles redskaber til driften af 
nettet og fælles forskningsplaner

Begrundelse

Direktivet giver for vide beføjelser til ENTSO med bestemmelsen om, at netværket skal 
vedtage tekniske kodekser og markedskodekser. Men før disse vedtages, skal der gennemføres 
omfattende høringer for at sikre, at der tages behørigt hensyn til markedsaktørernes 
synspunkter.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 c, stk. 1, litra c (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

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

Begrundelse

Direktivet giver for vide beføjelser til ENTSO med bestemmelsen om, at netværket skal 
vedtage tekniske kodekser og markedskodekser. Men før disse vedtages, skal der gennemføres 
omfattende høringer for at sikre, at der tages behørigt hensyn til markedsaktørernes 
synspunkter.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 c, stk. 3, litra g (forordning (EF) nr. 1228/2003)

g) regler om handel g) regler om handel på elnettet
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Begrundelse

Det er ikke ENTSO's opgave at udarbejde f.eks. standardiserede handelskontrakter.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 c, stk. 5 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne
investeringsplan omfatter modellering af det 
integrerede net, udvikling af scenarier, en 
rapport om produktionstilstrækkelighed og 
en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger som minimum på 
nationale investeringsplaner, på regionale
investeringsplaner i henhold til artikel 2h, 
stk. 1, og på retningslinjerne for de 
transeuropæiske net på energiområdet i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentet 
og Rådets beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

Begrundelse

Den 10-årige investeringsplan for netværket i hele Fællesskabet, som ENTSO skal 
offentliggøre, bør omfatte markedets regionale dimension.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 h, stk. 1, første afsnit (forordning (EF) nr. 1228/2003)

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet for at bidrage til gennemførelsen 
af opgaverne i artikel 2c, stk. 1. Blandt andet 
offentliggør de en regional investeringsplan 
hvert andet år og kan træffe 

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet for at bidrage til gennemførelsen 
af opgaverne i artikel 2c, stk. 1. Blandt andet 
fremlægger de oplysninger om deres 
udviklingsplaner, offentliggør en regional 
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investeringsbeslutninger på grundlag af 
denne regionale investeringsplan.

investeringsplan hvert andet år og overvejer 
investeringer på grundlag af denne regionale 
investeringsplan.

Begrundelse

Koordinering af investeringsplanlægningen er et centralt aspekt af strategien. I forbindelse 
med planlægningen kan man overveje en eventuel opgradering af de eksisterende 
sammenkoblinger.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 h, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer fælles tjenester og driftsordninger, 
der er med til at lette den planlagte funktion 
og sikre den bedst mulige forvaltning af 
nettet, og fremmer udviklingen af 
energibørser, fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet samt 
fremtidige elektricitetseksport gennem 
implicitte og eksplicitte auktioner, der er 
åbne for alle relevante markedsaktører, og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering og reservestrøm.

Begrundelse

Adgangen til sammenkoblingskapaciteten bør optimeres gennem årlige, månedlige og daglige 
kapacitetslicitationer ved grænserne. Dette bør gennemføres for at afhjælpe begrænsninger 
på grund af betydelige transitstrømme gennem sammenkoblingerne.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2 h, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

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

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

Begrundelse

Adgangen til sammenkoblingskapaciteten bør optimeres gennem årlige, månedlige og daglige 
kapacitetslicitationer ved grænserne. Dette bør gennemføres for at afhjælpe begrænsninger 
på grund af betydelige transitstrømme gennem sammenkoblingerne. En begrænsning af den 
geografiske dækning kan skabe hindringer for den frie samhandel med elektricitet inden for 
det ønskede integrerede elektricitetsmarked.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B

Artikel 5, stk. 4 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

4. Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør relevante data om den 
forventede og faktiske efterspørgsel, om 
disponibiliteten og den faktiske anvendelse 
af produktionsanlæg og systembelastende 
anlæg, om disponibiliteten og anvendelsen 
af nettet og samkøringslinjerne og om 
balancestrøm og reservekapacitet.

4. Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør relevante data om den 
forventede og faktiske efterspørgsel, om 
disponibiliteten og den faktiske anvendelse 
af produktionsanlæg og systembelastende 
anlæg, om disponibiliteten og anvendelsen 
af nettet og samkøringslinjerne og om 
balancestrøm og reservekapacitet. Men 
individuelle data om produktionsanlæg og 
anvendelsen bør forblive fortrolige. Data 
vedrørende transmissionsnettet må ikke 
offentliggøres, hvis er nødvendigt af hensyn 
til beskyttelsen af kritisk infrastruktur.

Begrundelse

Det er praktisk taget umuligt at samle alle de oplysninger, der er nødvendige for at 
kontrollere alle operationelle afsendelsesbeslutninger og budadfærden på elauktionerne. Den 
foreslåede bestemmelse vil desuden medføre forskelsbehandling af produktionsvirksomheder 
og uafhængige handlere, idet kun produktionsvirksomhederne skal stille de oplysninger til 
rådighed for reguleringsmyndighederne, som er nødvendige for kontrollen af deres 
budadfærd og af operationelle forsendelsesbeslutninger. Denne asymmetriske behandling 
forekommer ikke velbegrundet. Man er nødt til at overveje fortroligheden af begrænsede 
oplysninger.

Ændringsforslag 11
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ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA B
Artikel 5, stk. 6 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

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

Begrundelse

Det er praktisk taget umuligt at samle alle oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere 
alle operationelle afsendelsesbeslutninger og budadfærden på elauktionerne. Den foreslåede 
bestemmelse vil desuden medføre forskelsbehandling af produktionsvirksomheder og 
uafhængige handlere, idet kun produktionsvirksomhederne skal stille de oplysninger til 
rådighed for reguleringsmyndighederne, som er nødvendige for kontrollen af deres 
budadfærd og af operationelle forsendelsesbeslutninger. Denne asymmetriske behandling 
forekommer ikke velbegrundet. Man er nødt til at overveje fortroligheden af de begrænsede 
oplysninger.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, indledning (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

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

Begrundelse

I øjeblikket anvender transmissionssystemoperatørerne indtægterne fra styring af 
overbelastningen til fortrinsvis at nedbringe de nationale takster. Enhver ændring af denne 
procedure vil medføre, at taksterne på nettet stiger brat.
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Desuden vil en forpligtelse til, at transmissionssystemoperatørerne skal finansiere nye 
sammenkoblingskapaciteter via auktionsindtægter, forhindre dem i at opnå en hensigtsmæssig 
forrentning af deres investeringer. Ellers har transmissionssystemoperatørerne intet 
incitament til at opbygge ny sammenkoblingskapacitet. Dette ville være i strid med artikel 6, 
stk. 1, litra a), i direktiv 2005/89 (forsyningssikkerhed ).

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, litra b a (ny) (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

Begrundelse

I øjeblikket anvender transmissionssystemoperatørerne indtægterne fra styring af 
overbelastningen til fortrinsvis at nedbringe de nationale takster. Enhver ændring af denne 
procedure vil medføre, at taksterne på nettet stiger brat.

Desuden vil en forpligtelse til, at transmissionssystemoperatørerne skal finansiere nye 
sammenkoblingskapacitet via auktionsindtægter, forhindre dem i at opnå en hensigtsmæssig 
forrentning af deres investeringer. Ellers har transmissionssystemoperatørerne intet 
incitament til at opbygge ny sammenkoblingskapacitet. Dette ville være i strid med artikel 6, 
stk. 1, litra a), i direktiv 2005/89 (forsyningssikkerhed ).

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 7, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

a) sikring af, at den tildelte kapacitet står til 
rådighed. Den skal ligeledes sikre den 
regionale stabilitet ved at give nye 
transmissionsmuligheder, så 
vækstmarkeder eller markeder med 
underskud kan betjenes med sikre 
energileverancer.
Transmissionsbegrænsningerne kan 
skyldes den specifikke konfiguration af 
nettet, der skal tages i betragtning som 
vigtige faktorer for udvikling og/eller bedre 
vedligeholdelse
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Begrundelse

Afbalancering af el- og investeringsporteføljen.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 7 a, stk. 1 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

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

For at fremme udviklingen af velfungerende 
og gennemsigtige grænseoverskridende 
detailmarkeder på regionalt plan og 
fællesskabsplan sørger medlemsstaterne for, 
at transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og om 
nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, herunder 
afsætningsaftaler, leasing eller leje af 
transmissionssystemet, ensartede 
handelsformer, strategiske alliancer
mellem nabolande, forpligtelser over for 
kunderne, herunder prognoser for 
prisvariationer ved lukning af værker eller 
dele af værker, regler om dataudveksling og 
afregning, ejendomsretten til data og 
ansvaret for forbrugsmåling.

Begrundelse

Metoderne er markedsbaserede og fleksible, så de kan skræddersys til specifikke 
markedssituationer og mulige perspektiver, bidrager til forsyningssikkerhed samt til 
gennemsigtighed og ansvarlighed i interessenternes aktiviteter. Man bør overveje alternative 
anvendelser af ressourcerne på andre faciliteter med henblik på at sikre en effektiv og sikker 
elforsyning i spidsbelastningsperioder.
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