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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till ett tredje lagstiftningspaket om avreglering av energimarknaden är 
inriktat på integreringen och fullbordandet av en konkurrenskraftig, öppen, solidarisk och icke 
diskriminerande inre marknad för energi. För att uppnå dessa mål bör samtliga aktörer 
omsorgsfullt ta itu med och undanröja alla hinder för att påskynda integreringen och 
harmoniseringen. 

Åtskillnad av ägandet alternativt en oberoende systemoperatör ska ge bättre möjligheter till 
konkurrens och minskade energipriser samt underlätta för nya aktörer att komma in på 
marknaden. Sammanlagt är dessa faktorer avgörande för att konsumenterna och ekonomierna 
ska gynnas.  Olika lösningar ska utarbetas med hänsyn till nuvarande lagstiftning 
i de 27 medlemsstaterna och de hinder som uppstår på grund av rådande situation och ska 
baseras på empiriskt kontrollerbara uppgifter. Viktiga alternativ bör dessutom främjas för att 
stärka det regionala samarbetet och för att beräkna och planera investeringar. För en optimal 
användning av infrastruktur- och sammanlänkningskapaciteten måste man ta hänsyn till att 
ytterligare investeringar i näten i hög grad är beroende av tidigare gjorda investeringar. 

Förslaget om reglering av konkurrenskraftiga energimarknader bör vara mer avvägt när det 
gäller att grundläggande marknadsprinciper inte ska överträdas. Det bör inte vara 
kontraproduktivt och skada marknadens likviditet eller planerade investeringar. 
Kontrollmekanismerna finns redan tack vare den konkurrenslagstiftning som nationella och 
europeiska myndigheter antagit. Tillsynsmyndigheterna ska inte intervenera 
i marknadsmekanismer men effektivt kontrollera företagens prissättning till gagn för 
konsumenterna.   Rapporteringen om företagen kan gynna ytterligare marknadsutveckling och 
garantera öppenhet. 

Det krävs bestämmelser för samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter och 
harmoniseringen av deras befogenheter samt för att öka deras oberoende på nationell nivå.

Omstruktureringen av de nationella energimarknaderna förutsätter att systemansvariga för 
överföringssystemen (TSO) är fullt oberoende och autonoma som en aspekt i denna process. 
Därmed säkerställer man att alla aktörer på marknaden får fritt tillträde till elnätet och att 
ingen diskrimineras. Det är mycket viktigt att offentliga och privata TSO:er behandlas lika. 

Vidare krävs det ett ökat samarbete mellan TSO:er inom ramen för det europeiska nätverket 
för systemansvariga för överföringssystemen (ENTSO). En utvidgning eller förbättring av 
gränsöverskridande infrastruktur samt ytterligare integration av de europeiska 
energimarknaderna kan uppnås med stöd av en lämplig grund för samordningen av nuvarande 
och framtida investeringar i näten, för att regionala marknader ska bli mer sammanhängande. 

Man måste ta hänsyn till att inkomster från hanteringen av överbelastning framför allt 
används till att sänka nationella tariffer. Om man skulle ändra på detta skulle det sannolikt 
leda till höjda elnätsavgifter.

Beslutsfattare bör i hög grad beakta att det inte råder någon fördelning av 
produktionskapaciteten i Europa. Om man kunde uppfinna ett smart fördelningssystem, skulle 
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finansiella resurser kunna frigöras och användas till att förstärka elnätet.  Man skulle kunna 
lösa problemet med överbelastning och de nationella ekonomierna skulle kunna få en mer 
hållbar utveckling.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2c, punkt 1, inledningen (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

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

Motivering

Direktivet ger för stora befogenheter till ENTSO när det anges att ENTSO ska anta tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter. Innan dessa antas måste omfattande samråd äga rum 
för att säkerställa att man har tagit vederbörlig hänsyn till marknadsaktörernas ståndpunkter. 

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2c, punkt 1, led a (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

a) Förbereda och föreslå tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter på de 
områden som anges i punkt 3, efter samråd 
med berörda aktörer.

Motivering

Direktivet ger för stora befogenheter till ENTSO när det anges att ENTSO ska anta tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter. Innan dessa antas måste omfattande samråd äga rum 
för att säkerställa att man har tagit vederbörlig hänsyn till marknadsaktörernas ståndpunkter. 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2c, punkt 1, led b (förordning (EG) nr 1228/2003)

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

b) Anta gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

Motivering

Direktivet ger för stora befogenheter till ENTSO när det anges att ENTSO ska anta tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter. Innan dessa antas måste omfattande samråd äga rum 
för att säkerställa att man har tagit vederbörlig hänsyn till marknadsaktörernas ståndpunkter. 

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2c, punkt 1, led c (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

c) Anta och offentliggöra en tioårig 
investeringsplan, med 
försörjningsprognoser, vartannat år.

Motivering

Direktivet ger för stora befogenheter till ENTSO när det anges att ENTSO ska anta tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter. Innan dessa antas måste omfattande samråd äga rum 
för att säkerställa att man har tagit vederbörlig hänsyn till marknadsaktörernas ståndpunkter. 

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2c, punkt 3, led g (förordning (EG) nr 1228/2003)

g) Handelsregler. g) Handelsregler om elnätet.

Motivering

Det är inte ENTSO:s uppgift att utarbeta standardavtal för handel. 

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2c, punkt 5 (förordning (EG) nr 1228/2003)

5. Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för el ska vartannat 
år publicera en tioårig plan för investeringar 

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

i näten som omfattar hela gemenskapen. 
Investeringsplanen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsrapport samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen ska 
åtminstone grundas på de nationella 
investeringsplanerna, på de regionala 
investeringsplanerna i enlighet med
artikel 2h.1 och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt med 
avseende på gränsöverskridande kapacitet.

Motivering

EU:s  tioåriga plan för investeringar i näten som ska publiceras av ENTSO bör inbegripa 
marknadens regionala dimension.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2h, punkt 1, stycke 1 (förordning (EG) nr 1228/2003)

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för 
el för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och får fatta investeringsbeslut
baserade på denna plan.

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för 
el för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
informera om sina utvecklingsplaner,
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och överväga investeringar
baserade på denna plan.

Motivering

Samordning av planerade investeringar är en pelare i strategin. Eventuella förbättringar 
i befintliga sammanlänkningar skulle kunna tas upp i planeringen. 
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Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2h, punkt 2 (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

2. 2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa gemensamma tjänster och
driftslösningar underlätta driften, garantera 
en optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet samt 
framtida elexport genom implicita och 
explicita auktioner, öppna för alla 
kvalificerade aktörer på marknaden, och 
integreringen av balanseringsmekanismer 
och mekanismer för reservkraft.

Motivering

Tillgången till sammanlänkningskapaciteten bör optimeras genom att fördelningen av 
gränsöverskridande kapacitet läggs ut på upphandling på årlig, månatlig och daglig basis. 
Detta bör göras för att klara av begränsningarna som beror på höga transitflöden 
i förbindelserna.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 2h, punkt 3 (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

3. Regionalt samarbete bör inte begränsas 
till de regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning som kommissionen 
fastställt. Den åtgärden, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 13.2.

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

Motivering

Tillgången till sammanlänkningskapaciteten bör optimeras genom att fördelningen av 
gränsöverskridande kapacitet läggs ut på upphandling på årlig, månatlig och daglig basis. 
Detta bör göras för att klara av begränsningarna som beror på höga transitflöden 
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i förbindelserna. Om man begränsar den geografiska räckvidden kan det hindra den fria 
elhandeln inom den integrerade elmarknad som eftersträvas. 

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 4, LED B

Artikel 5, punkt 4 (förordning (EG) nr 1228/2003)

”4. De systemansvariga ska offentliggöra 
relevant information om beräknad och 
faktisk förbrukning, om tillgänglighet och 
faktisk produktionsanvändning samt 
effekttillgångar, om tillgänglighet och 
användning av nätet och sammanlänkningar, 
om balansering av el och reservkapacitet.

”4. De systemansvariga ska offentliggöra 
relevant information om beräknad och 
faktisk förbrukning, om tillgänglighet och 
faktisk produktionsanvändning samt 
effekttillgångar, om tillgänglighet och 
användning av nätet och sammanlänkningar, 
om balansering av el och reservkapacitet. 
Enskilda uppgifter om produktion och 
belastning ska vara sekretessbelagda. 
Uppgifter om överföringsnätet ska inte 
offentliggöras om viktig infrastruktur 
måste skyddas.

Motivering

Det är praktiskt omöjligt att samla alla uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera 
samtliga beslut om avsändande av el samt budgivningen vid elutbyte. I och med den 
föreslagna bestämmelsen skulle elbolag och oberoende aktörer behandlas olika genom att 
endast produktionsbolag skulle behöva hålla alla uppgifter som är nödvändiga för att 
kontrollera samtliga beslut om avsändande av el samt budgivningen vid elutbyte tillgängliga 
för tillsynsmyndigheterna. Denna särbehandling är inte motiverad. Man måste överväga om 
inte viss information ska vara sekretessbelagd.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, PUNKT 4, LED B

Artikel 5, punkt 6 (förordning (EG) nr 1228/2003)

6. Produktionsbolag som äger eller driver 
produktionsanläggningar, av vilken minst en 
har en installerad kapacitet på minst 
250 MW, ska under fem år hålla alla 
uppgifter per timme per anläggning som är 
nödvändiga för att kontrollera samtliga 
beslut om avsändande av el samt 
budgivningen vid elutbyte, 
sammanlänkningsauktioner, 
reservmarknader och OTC-marknader, 
tillgängliga för de nationella 

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

Motivering

Det är praktiskt omöjligt att samla alla uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera 
samtliga beslut om avsändande av el samt budgivningen vid elutbyte. I och med den 
föreslagna bestämmelsen skulle elbolag och oberoende aktörer behandlas olika genom att 
endast produktionsbolag skulle behöva hålla alla uppgifter som är nödvändiga för att 
kontrollera samtliga beslut om avsändande av el samt budgivningen vid elutbyte tillgängliga 
för tillsynsmyndigheterna. Denna särbehandling är inte motiverad. Man måste överväga om 
inte viss information ska vara sekretessbelagd.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, PUNKT 5

Artikel 6, inledningen (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

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

Motivering

För närvarande använder de systemansvariga för överföringssystemen inkomsterna från 
hanteringen av överbelastning framför allt till att sänka nationella taxor. Om man skulle 
ändra på detta kommer det att leda till höjda elnätsavgifter.

Om man dessutom tvingar de systemansvariga för överföringssystemen att finansiera ny 
sammanlänkningskapacitet genom inkomster från auktioner kommer de inte att kunna få 
tillräcklig avkastning på investeringarna. Annars har de systemansvariga för 
överföringssystemen inget incitament för att bygga ny sammanlänkningskapacitet. Detta 
skulle strida mot direktiv 2005/89/EG (försörjningssäkerhet, art. 6.1.a).

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, PUNKT 5

Artikel 6, led ba (nytt) (förordning (EG) nr 1228/2003)

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

Motivering

För närvarande använder de systemansvariga för överföringssystemen inkomsterna från 
hanteringen av överbelastning framför allt till att sänka nationella tariffer. Om man skulle 
ändra på detta kommer det att leda till höjda elnätsavgifter. 

Om man dessutom tvingar de systemansvariga för överföringssystemen att finansiera ny 
sammanlänkningskapacitet genom inkomster från auktioner kommer de inte att kunna få 
tillräcklig avkastning på investeringarna. Annars har de systemansvariga för 
överföringssystemen inget incitament för att bygga ny sammanlänkningskapacitet. Detta 
skulle strida mot direktiv 2005/89/EG (försörjningssäkerhet, art. 6.1.a).

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 7, punkt 1, led a (förordning (EG) nr 1228/2003)

(a) Investeringen måste stärka konkurrensen 
på elförsörjningsområdet.

(a) Investeringen måste stärka konkurrensen 
på elförsörjningsområdet. Den måste också 
stärka den regionala stabiliteten genom att 
ge tillväxtmarknader eller marknader med 
bristande kapacitet nya transportalternativ 
så att de kan få en säker energiförsörjning. 
Överföringssvårigheter kan bero på speciell 
nätkonfiguration som man bör ta hänsyn 
till för utveckling eller bättre underhåll.

Motivering

För en balans mellan elkraft och investeringar.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, PUNKT 7

Artikel 7a, stycke 1 (förordning (EG) nr 1228/2003)

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och öppen 
gränsöverskridande detaljhandel på regional 
nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringssystemen, de 

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

systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 
avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, inbegripet 
övertagandeavtal, uthyrning av 
överföringssystem, enhetliga 
handelsförfaranden, strategiska allianser 
mellan grannländer, åtaganden mot kunder, 
inbegripet beräkningar av prisvariationer 
ifall en anläggning eller delar av en 
anläggning skulle stängas ned, regler för 
datautbyte och betalning, äganderätt till data 
och mätningsansvar.

Motivering

Metoderna är marknadsbaserade och flexibla för att kunna skräddarsys till särskilda 
marknadssituationer och framtida scenarier. De bidrar till försörjningssäkerheten, till insyn 
i verksamheten och till aktörernas ansvarsskyldighet. Man bör planera för alternativ 
användning av resurser från andra anläggningar för att säkerställa en effektiv och säker 
elförsörjning under perioder då efterfrågan är som störst. 
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