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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at gennemføre de beslutninger, 
der blev truffet af Rådet og Parlamentet, som i en beslutning af 10. juli 2007 udtrykte sin 
stærke støtte til en fælles energipolitik. Denne politik indebærer:

 effektiv udskillelse af forsynings- og produktionsvirksomhed fra driften af net

 yderligere harmonisering af de nationale energimyndigheders beføjelser og styrkelse 
af deres selvstændighed

 oprettelse af en uafhængig mekanisme for samarbejde mellem nationale regulerende 
myndigheder

 oprettelse af en mekanisme, som gør det muligt for transmissionssystemoperatører at 
samordne nettenes drift og sikkerhed bedre og at drive grænseoverskridende handel og 
grænseoverskridende net

 øget gennemsigtighed i forretningerne på energimarkedet

Forordningen sikrer de praktiske vilkår for opnåelsen af ovennævnte mål ved at oprette 
Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder, som skal overvåge udførelsen af de 
opgaver, der er henlagt til det europæiske net af transmissionssystemoperatører på elområdet.
Gennemførelsen af forordningen vil skabe de rette betingelser for styrket konkurrenceevne, 
bedre forsyningskvalitet, energibesparelser og forbedret energiforsyningssikkerhed.

Elektricitet adskiller sig grundlæggende fra andre varer i handlen, fordi der er tale om et 
netbaseret produkt, som det er umuligt eller meget dyrt at oplagre. Af hensyn til 
energiøkonomien er det derfor nødvendigt at indføre uafhængige samarbejds- og 
beslutningsmekanismer for de nationale regulerende myndigheder og regler for det 
europæiske marked. Indførslen af formelle samarbejdsstrukturer på dette område under den 
ændrede forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling er således berettiget. Disse 
ændringer løser ikke alle de problemer, der er forbundet med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling, men de indfører foranstaltninger, der i begrænset omfang burde øge 
effektiviteten og tilpasse driften af nettene efter markedsbehovene. De nærmere tekniske og 
kommercielle regler, der er omfattet af opgaverne under det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på elområdet og af aktiviteterne under det agentur, der 
overvåger udførelsen af disse opgaver, burde sikre en merværdi for den europæiske økonomi.
Ovennævnte foranstaltninger burde fremme velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detail- og engrosmarkeder.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1228/2003 om 
betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling 
burde bidrage til at sikre reguleringen af det indre marked for elektricitet under behørig 
hensyntagen til forbrugernes og operatørernes interesser gennem:

 lavere transmissionsomkostninger og styrket konkurrenceevne, således at energien kan 
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leveres til forbrugerne til lavere priser, mens energiforsyningsstabiliteten og -
sikkerheden samtidig sikres

 oprettelse af Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder og det europæiske 
net af transmissionssystemoperatører på elområdet via en koordinering af de nationale 
transmissionssystemer. Dette burde sikre et mere velfungerende europæisk marked og 
mere velfungerende nationale systemer, idet energitransmissionstab nedbringes, og 
udviklingen af energiteknologier, der er baseret på vedvarende energikilder, fremmes

 udvikling af transmissionsnet for elektricitet, hvilket også vil føre til den nødvendige 
udvikling af atomkraftværker, der sikrer energi til forholdsvis stabile og lave priser og 
dermed uden tvivl forbedrer konkurrenceevnen og udviklingen af den europæiske 
økonomi og samtidig reducerer udledningen af CO2. En kraftig stigning i priserne på 
olie og gas og stærk afhængighed af den politiske situation i forbindelse med 
leveringen af disse ressourcer kunne true med at destabilisere den europæiske 
økonomi og medføre et fald i realindkomsten

Ændringen af forordningen vil derfor få direkte betydning for en bedre organisering af 
elektricitetsmarkedet og en bedre adgang til nettet med henblik på grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling, mens fordelene for forbrugerne vil afhænge af de nærmere tekniske 
og kommercielle regler, der fastsættes og anbefales i forordningen, samt reglernes korrekte 
gennemførelse.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 4

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

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

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre et effektivt og åbent indre marked, ikke kun et velfungerende marked. 
Det er vigtigt at have et marked, der er åbent for nye aktører, og sikre en effektiv konkurrence 
for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 6

(6) Navnlig kræves der øget samarbejde og 
samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem de 

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

tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv og 
gennemsigtig adgang til transmissionsnet på 
tværs af grænserne, og sikres en samordnet 
og tilstrækkelig fremsynet planlægning og 
holdbar teknisk udvikling af det europæiske 
transmissionssystem, under behørig 
hensyntagen til miljøet, samt fremme af 
energieffektivitet og forskning og 
innovation, navnlig med henblik på at sikre, 
at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør drive 
deres net i overensstemmelse med disse 
indbyrdes kompatible tekniske regler og 
kommercielle regler.

Begrundelse

En gennemsigtig adgang til transmissionsnet på tværs af grænserne er afgørende for 
udviklingen af et effektivt og åbent marked. Manglende gennemsigtig adgang kan skabe 
markedshindringer og få indvirkning på konkurrenceniveauet.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 7

(7) Der bør oprettes et europæisk net af 
transmissionssystemoperatører til sikring af, 
at eltransmissionsnettet forvaltes optimalt og 
der åbnes mulighed for elhandel og 
elforsyning til detailkunder på tværs af 
grænserne i Fællesskabet. Dets opgaver bør 
løses i overensstemmelse med Fællesskabets 
konkurrenceregler, som fortsat vil være 
gældende for beslutninger, der træffes af det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører. Dets 
opgaver bør være klart defineret, og dets 
arbejdsmetode sikre effektivitet, 
repræsentativitet og gennemsigtighed. Da 
der kan sikres hurtigere fremskridt ved en 
regional tilgang, bør 
transmissionssystemoperatørerne oprette 
regionale strukturer inden for rammerne af 

(7) Der bør oprettes et europæisk net af 
transmissionssystemoperatører til sikring af, 
at eltransmissionsnettet forvaltes optimalt og 
der åbnes mulighed for elhandel og 
elforsyning til detailkunder på tværs af 
grænserne i Fællesskabet. Dets opgaver bør 
løses i overensstemmelse med Fællesskabets 
konkurrenceregler, som fortsat vil være 
gældende for beslutninger, der træffes af det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører. Dets 
opgaver bør være klart defineret, og dets 
arbejdsmetode sikre effektivitet, 
repræsentativitet og gennemsigtighed. Da 
der kan sikres hurtigere fremskridt ved en 
regional tilgang, bør 
transmissionssystemoperatørerne oprette 
regionale strukturer inden for rammerne af 
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den overordnede samarbejdsstruktur og 
samtidig sikre, at resultaterne på regionalt 
plan er forenelige med de regler og 
investeringsplaner, der er fastlagt på 
fællesskabsplan. Samarbejde inden for 
rammerne af sådanne regionale strukturer 
forudsætter, at netaktiviteterne adskilles 
effektivt fra produktions- og 
forsyningsaktiviteterne, da regionalt 
samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører ellers kan 
indebære risiko for 
konkurrencebegrænsende adfærd.

den overordnede samarbejdsstruktur og 
samtidig sikre, at resultaterne på regionalt 
plan er forenelige med de regler og 
investeringsplaner, der er fastlagt på 
fællesskabsplan. Medlemsstaterne bør 
fremme det regionale samarbejde og 
overvåge nettets effektivitet på dette plan.

Begrundelse

Medlemsstaternes indsats for at fremme det regionale samarbejde og pligten til at overvåge 
nettets effektivitet er meget vigtig af hensyn til at sikre et reelt grænseoverskridende indre 
marked og samarbejde. Endvidere er en effektiv adskillelse af netaktiviteterne fra 
produktions- og forsyningsaktiviteterne ikke en forudsætning for regionalt samarbejde.
Samarbejdet kan eksistere og fungere effektivt uden denne adskillelse.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

(8a) Med hensyn til høringsprocessen bør 
forbrugere og forbrugerorganisationer 
engagere sig dybere i gennemførelsen af de 
opgaver, der er henlagt til det europæiske 
net af transmissionssystemoperatører på 
elområdet, navnlig i forbindelse med 
udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og dets årlige 
arbejdsprogram.

Begrundelse

Forbrugere og forbrugerorganisationer bør også engagere sig i høringsprocessen, for de er 
vigtige interessenter, i kraft af at de er husholdningernes slutbrugere.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 8 b (ny)
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(8b) For at sikre en større gennemsigtighed 
i forbindelse med situationen omkring hele 
transmissionsnettet for elektricitet i Europa 
bør Kommissionen udarbejde, offentliggøre 
og ajourføre en køreplan for 
elektricitetsnettet i Europa. Alle 
transmissionsnet for elektricitet og 
eventuelle regionale forbindelser bør 
omfattes af denne køreplan.

Begrundelse

Kommissionen bør udarbejde, offentliggøre og ajourføre en køreplan for elektricitetsnettet i 
Europa, herunder eventuelle regionale forbindelser, med henblik på at sikre gennemsigtighed, 
bedre oplysninger om såkaldte "energihuller" (mangel på transmissionsnet eller forbindelser) 
og blive i stand til at foreslå mulige nye grænseoverskridende forbindelser.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 9

(9) Det fremgår af den markedsovervågning, 
som de nationale regulerende myndigheder 
og Kommissionen har foretaget i de senere 
år, at de nuværende gennemsigtighedskrav 
og regler om infrastrukturadgang ikke er 
tilstrækkelige.

(9) Det fremgår af den markedsovervågning, 
som de nationale regulerende myndigheder 
og Kommissionen har foretaget i de senere 
år, at de nuværende gennemsigtighedskrav 
og regler om infrastrukturadgang ikke er 
tilstrækkelige til at sikre et reelt, åbent og 
effektivt indre marked.

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 11

(11) Øget tillid til markedet forudsætter, at 
markedsdeltagerne kan være sikre på, at 
misbrug kan straffes. De kompetente 
myndigheder bør have mulighed for at 
efterforske påstande om markedsmisbrug 
effektivt. Derfor er det nødvendigt for de 
kompetente myndigheder at have adgang til 
data, der rummer oplysninger om 

(11) Øget tillid til markedet forudsætter, at 
markedsdeltagerne kan være sikre på, at 
misbrug kan straffes effektivt. De 
kompetente myndigheder bør have mulighed 
for at efterforske påstande om 
markedsmisbrug effektivt. Derfor er det 
nødvendigt for de kompetente myndigheder 
at have adgang til data, der rummer 
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selskabernes forretningsbeslutninger. På 
elmarkedet træffes mange relevante 
afgørelser af producenterne, som bør holde 
disse oplysninger til rådighed for de 
kompetente myndigheder i et nærmere 
bestemt tidsrum. Små producenter, der ikke 
har nogen reel mulighed for at forvride 
markedet, bør undtages fra denne pligt.

oplysninger om selskabernes 
forretningsbeslutninger. På elmarkedet 
træffes mange relevante afgørelser af 
producenterne, som bør holde disse 
oplysninger til rådighed og lettilgængelige 
for de kompetente myndigheder i et nærmere 
bestemt tidsrum. Endvidere bør de 
kompetente myndigheder regelmæssigt 
overvåge systemoperatørernes overholdelse 
af reglerne. Små producenter, der ikke har 
nogen reel mulighed for at forvride 
markedet, bør undtages fra denne pligt.

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør have let adgang til vigtige oplysninger fra 
forsyningsvirksomheder og skal overvåge, at forsyningsvirksomhederne overholder reglerne, 
med henblik på at sikre et gennemsigtigt og effektivt marked uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 12

(12) Konkurrencen om de private forbrugere 
forudsætter, at leverandørerne ikke bremses, 
når de ønsker at indtræde på nye 
detailmarkeder. Alle markedsparterne bør 
derfor have kendskab til de regler og den 
ansvarsfordeling, der gælder i 
forsyningskæden, og disse bør harmoniseres, 
så de kan bidrage til at forbedre 
integrationen af Fællesskabets marked.

(12) Konkurrencen om de private forbrugere 
forudsætter, at leverandørerne ikke bremses, 
når de ønsker at indtræde på nye 
detailmarkeder. Alle markedsparterne bør 
derfor have kendskab til de regler og den 
ansvarsfordeling, der gælder i 
forsyningskæden, og disse bør harmoniseres, 
så de kan bidrage til at forbedre 
integrationen af Fællesskabets marked. De 
kompetente myndigheder bør regelmæssigt 
overvåge markedsaktørernes overholdelse 
af reglerne.

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at klarlægge den kompetente myndigheds ansvar og sikre 
håndhævelsen af reglerne.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003



PE402.507v01-00 10/12 PA\707314DA.doc

DA

Artikel 2 c – stk. 3 – litra b

b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
under hensyntagen til beskyttelsen af den 
enkelte forbrugers og små og mellemstore 
virksomheders interesser

Begrundelse

De enkelte forbrugere og små og mellemstore virksomheder forskelsbehandles ofte på 
energimarkedet.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003

Artikel 2 c – stk. 3 – litra g

g) regler om handel g) regler om handel under særlig 
hensyntagen til beskyttelsen af den enkelte 
forbrugers og små og mellemstore 
virksomheders interesser

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003

Artikel 2 c – stk. 5

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 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende 20-årig
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 
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hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Begrundelse

I mange tilfælde går der mere end ti år fra idé til færdigt projekt i forbindelse med storstilede 
investeringer og udviklingen af de pågældende netværk.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003

Artikel 2 f – stk. 1

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

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

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre en effektiv og varieret høringsproces. Derfor skal forbrugere og 
forbrugerorganisationer også høres, for de er vigtige interessenter, i kraft af at de er 
husholdningernes slutbrugere af elektricitet.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003

Artikel 2 h – stk. 2

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 

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

og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering og reservestrøm.
Medlemsstaterne fremmer og overvåger 
nettet.

Begrundelse

Medlemsstaternes indsats for at fremme nettet og pligten til at overvåge nettets effektivitet er 
meget vigtig af hensyn til at sikre et reelt grænseoverskridende indre marked og samarbejde.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1, stk. 3
Forordning (EF) nr. 1228/2003

Artikel 7 a – stk. 1

1. 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.

1. For at fremme udviklingen af 
velfungerende, effektive 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.

Begrundelse

For at sikre, at grænseoverskridende detailmarkeder desuden vil fungere effektivt.
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