
PA\707346DA.doc PE402.514v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2007/0195(COD)

8.2.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

Rådgivende ordfører: Alexander Lambsdorff



PE402.514v01-00 2/24 PA\707346DA.doc

DA

PA_Legam



PA\707346DA.doc 3/24 PE402.514v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag ændrer direktiv 2003/54/EF og vedrører fælles regler for det indre marked for 
elektricitet. Det udgør en del af de fem forslag i den tredje lovgivningspakke for el- og 
gasmarkederne i EU, som Kommissionen foreslog i september 2007. Ordføreren hilser 
pakkens fem forslag velkommen og støtter tiltaget generelt, da pakken er meget vigtig for 
opnåelsen af et egentligt indre marked inden for elektricitet og dermed for energi. Formålet 
med pakken er at sikre forsyningssikkerheden samt lave, gennemsigtige priser for alle 
forbrugere i EU, med andre ord at støtte og yderligere udvikle den igangværende 
liberaliseringsproces i Europa, som ordføreren ligeledes bakker kraftigt op.  Selvom 
ordføreren bifalder forslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, er der dog 
rum for forbedringer. Der er navnlig behov for yderligere at overveje spørgsmålet om 
ejendomsretlig adskillelse.

Forslagene indeholder forslag om foranstaltninger, der i praksis sikrer ejendomsretlig 
adskillelse af net (transmissionssystemer eller transmissionssystemoperatører) fra forsynings-
og produktionsvirksomhed med henblik på at sikre en yderligere liberalisering af de indre 
markeder for elektricitet og naturgas til gavn for forbrugerne. Ordføreren kan acceptere 
ejendomsretlig adskillelse som en sidste mulighed for at opnå fuldstændig liberalisering. I 
lyset af, at nuværende oplysninger om anvendelsen af ejendomsretlig adskillelse som middel 
til at opnå en fuldstændig liberalisering af det indre marked for energi synes utilstrækkelige, 
bør andre gangbare alternativer, der giver mulighed for at nå samme mål, dog ligeledes nøje 
overvejes og vurderes. Dele af et forslag fra otte medlemsstater om "effektiv adskillelse" er i 
denne forbindelse medtaget i denne udtalelse. Ordføreren mener, at medlemsstaterne som 
udgangspunkt skal have mulighed for at vælge mellem ejendomsretlig adskillelse og effektiv 
adskillelse. Skulle det imidlertid vise sig, at det i en medlemsstat, der har valgt effektiv 
adskillelse, tre år efter gennemførelsen ikke er muligt at opnå en fuldstændig liberalisering 
ved denne metode, skal den pågældende medlemsstat kunne pålægges at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse. Fællesskabet skal af Kommissionen gøres opmærksom på 
problemet, og beslutningen om at pålægge ejendomsretlig adskillelse skal tages ved hjælp af 
en lovgivningsprocedure, hvor Parlamentet er fuldt ud involveret. En ordning med 
uafhængige systemoperatører i den form, der foreslås af Kommissionen, er ikke en mulighed, 
da en sådan ordning indebærer urimelige lovgivningsmæssige omkostninger.

"Gensidighedsklausulen" i forslagets artikel 8a sikrer, at virksomheder uden for EU ikke kan 
erhverve betydelige interesser i europæiske transmissionsnet, således at en for stor 
afhængighed af disse virksomheder undgås.  Denne regel kan kun fraviges, hvis Fællesskabet 
beslutter at indgå en aftale med en part fra et tredjeland. Ordføreren mener, at det for at sikre 
en sammenhængende europæisk energipolitik er mest hensigtsmæssigt, at afgørelser om 
aftaler med tredjelande behandles på fællesskabsniveau. Han er således enig i Kommissionens 
forslag.

Skønt Kommissionen i punkt 12 henviser til princippet om ikke-diskrimination mellem den 
offentlige og den private sektor, stiller ordføreren spørgsmålstegn ved, om der er gjort nok ud 
af at sikre, at statsejede selskaber bliver underlagt samme forpligtelse om adskillelse som 
private selskaber, da statslige myndigheder ikke kan tvinges til at privatisere disse selskaber. 
Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt private selskaber i denne forbindelse forfordeles.



PE402.514v01-00 4/24 PA\707346DA.doc

DA

Ordføreren er overbevist om, at beskyttelsen af forbrugerne kræver styrkede foranstaltninger, 
og han foreslår derfor ændringer, der forbedrer forbrugerbeskyttelsen. Forslaget indeholder 
yderligere foranstaltninger for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med de nationale 
regulerende myndigheders opgaver og beføjelser. Ordføreren ønsker at styrke og præcisere 
disse myndigheders rolle for derigennem at opnå forbedringer i 
forbrugerbeskyttelsesspørgsmålene.

Forslaget behandler hovedsageligt liberaliseringen af engrosmarkedet for elektricitet. 
Ordføreren ønsker imidlertid også at sætte fokus på betydningen af at sikre en produktion af 
energi, der svarer til den stigende efterspørgsel. Endvidere har vi endnu ikke, hvilket 
Kommissionen også anerkender, opnået et fuldstændigt indre detailmarked. Der er derfor 
behov for yderligere konkrete forslag med henblik på at nå et egentligt indre marked.

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:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) Kravene til offentlig service og de 
fælles mindstenormer, der følger af dem, 
må styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere får gavn af konkurrencen. For at 
kunne forsyne kunderne er det vigtigt at 
have adgang til forbrugsdata, og 
forbrugerne må have adgang til deres data, 
så de kan opfordre konkurrerende 
virksomheder til at give et tilbud på 
grundlag af disse data. Forbrugerne bør 
også have ret til at få fyldestgørende 
oplysninger om deres energiforbrug. Hvis 
kunderne jævnligt får oplysninger om 
deres energiudgifter, tilskyndes de til 
energibesparelser, fordi de får direkte 
feedback om virkningerne af investeringer 
i energieffektiv teknik og af
adfærdsændringer.

21) Kravene til universelle og offentlige 
serviceforpligtelser og de fælles 
mindstenormer, der følger af dem, må 
styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere får gavn af konkurrencen og 
rimeligere priser. For at kunne forsyne 
kunderne er det vigtigt at have adgang til 
objektive og gennemsigtige forbrugsdata, 
og forbrugerne må have adgang til deres 
forbrugsdata, associerede priser og 
serviceomkostninger, så de kan opfordre 
konkurrerende virksomheder til at give et 
tilbud på grundlag af disse data.
Forbrugerne bør også have ret til at få 
fyldestgørende oplysninger om deres 
energiforbrug. Hvis kunderne som 
minimum hvert kvartal får oplysninger om 
deres energiudgifter, tilskyndes de til 
energibesparelser, fordi de får direkte 
feedback om virkningerne af investeringer 
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i energieffektiv teknik.

Or. en

Begrundelse

I jagten på målsætningerne om fri og gennemsigtig konkurrence, kan adgangen til en række 
data gøre det muligt for forbrugerne at træffe informerede valg, hvad angår deres el-
forsyning.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 6 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at 
elektricitetsleverandører i eller med de 
regninger og i det salgsfremmende 
materiale, der sendes til den endelige 
kunde, anfører:
a) hver energikildes bidrag til 
leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år, og dette i en harmoniseret 
og forståelig form inden for hver 
medlemsstat, der gør det let at foretage 
sammenligninger
b) som minimum en henvisning til 
eksisterende kilder, som f.eks. websteder, 
hvorfra der på leverandørernes 
hjemmesider er offentlig adgang til 
oplysninger om miljøpåvirkninger, i det 
mindste i form af CO2-emissioner, og om 
radioaktivt affald, der er en følge af den 
elektricitet, som er produceret ved hjælp 
af leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år.

Or. en
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Begrundelse

For at gøre det muligt for forbrugerne at udøve deres frie forbrugsvalg, skal de have adgang 
til data, der bidrager både til sociale og miljømæssige målsætninger. Forbrugernes valg vil 
have en positiv effekt på markedet.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale regulerende myndigheder 
træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at leverandørernes 
oplysninger til deres kunder i henhold til 
denne artikel er pålidelige. Regler om 
oplysningernes form harmoniseres på 
tværs af medlemsstater og relevante 
markeder.

Or. en

Begrundelse

Skal forbrugerne have et reelt valg, skal udformningen af oplysningerne harmoniseres på 
tværs af el-leverandører. Konsekvens vil sikre gennemsigtighed og øge forbrugernes 
muligheder for at skifte leverandør.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 

10. Kommissionen vedtager retningslinier 
for gennemførelsen af denne artikel inden 
for et år efter dette direktivs ikrafttræden. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
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supplere det, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
i samråd med Parlamentet i 
overensstemmelse med EF-traktatens 
artikel 253.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at overlade afgørende forbrugerbeskyttelsesspørgsmål til udvalgsproceduren har 
Parlamentet har ret til at deltage fuldt ud i processen. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer følgende fra den 
[gennemførelsesdato + 1 år]:

1. Medlemsstaterne skal, for at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed, garantere, at vertikalt 
integrerede selskaber fra den 
[gennemførelsesdato + et år] overholder:
- enten bestemmelserne i artikel 8, 8a og 
8b, eller
- bestemmelserne i artikel 8a, 8b og 8c.
Viser det sig, at gennemførelsen af artikel 
8a, 8b og 8c efter [gennemførelsesdato + 
tre år] er utilstrækkelig til at opnå en 
fuldstændig liberalisering i en given 
medlemsstat, beslutter Fællesskabet, om 
artikel 8 skal gennemføres.
Opfylder et vertikalt integreret selskab 
bestemmelserne i artikel 8, 8a og 8b, 
sikrer medlemsstaterne følgende fra den 
[gennemførelsesdato + 1 år]:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring giver medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem ejendomsretlig 
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adskillelse og effektiv adskillelse og giver Fællesskabet adgang til at træffe foranstaltninger i 
tilfælde af, at effektiv adskillelse viser sig at være utilstrækkelig.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som artikel 8a og 8b indsættes: Som artikel 8a, 8b og 8c indsættes:

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8c
Effektiv udskillelse af 
transmissionssystemer
1. Transmissionssystemoperatørerne 
udstyres med de menneskelige, fysiske og 
økonomiske ressourcer fra de vertikalt 
integrerede selskaber, der er nødvendige
for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, herunder skal:
(i) aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed, 
ejes af transmissionssystemoperatøren
(ii) personale, der er nødvendigt for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed, 
ansættes af 
transmissionssystemoperatøren
(iii) leasing af personale og udførelse af 
tjenester til og fra enhver afdeling af det 
vertikalt integrerede selskab, der arbejder 
med produktion eller forsyning, 
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begrænses til tilfælde, hvor der ikke er 
risiko for diskrimination, og godkendes af 
de nationale regulerende myndigheder 
med henblik på at udelukke 
konkurrenceproblemer og 
interessekonflikter
(iv) der i rimelig tid afsættes passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.
2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed omfatter som 
minimum: 
- transmissionssystemoperatørers 
repræsentation, kontakter til tredjeparter 
og de regulerende myndigheder
- indrømmelse og forvaltning af 
tredjepartsadgang
- inddrivelse af afgifter for netadgang
- inddrivelse af overbelastningsafgifter og 
betalinger inden for rammerne af 
mekanismen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003
- drift, vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemer
- investeringsplanlægning, der sikrer, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på lang sigt og garantere 
forsyningssikkerheden
- juridiske tjenester
- regnskab og it-tjenester.
3. Transmissionssystemoperatøren skal 
have egen selskabsidentitet, der er 
betydeligt forskelligt fra det vertikalt 
integrerede selskab, med egne 
identitetsstrategier, 
kommunikationsarbejde og lokaler.
4. Transmissionssystemoperatørens 
regnskaber må ikke revideres af samme 
revisor som den, der anvendes af det 
vertikalt integrerede selskab og dets 
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tilknyttede selskaber. 
Transmissionssystemoperatørledelsens og 
den administrerende 
direktørs/direktionens uafhængighed  
5. Afgørelser om udnævnelser og om 
uventet ophør af den administrerende 
direktørs eller medlemmer af direktionens 
ansættelsesforhold, samt de tilhørende 
kontraktmæssige aftaler vedrørende 
ansættelsen og ansættelsens ophør, 
meddeles den regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig myndighed. Disse afgørelser og 
aftaler bliver bindende, med mindre den 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
inden for en frist på tre uger efter 
meddelelsen gør brug af sin vetoret. Der 
kan nedlægges veto i forbindelse med 
udnævnelser og kontraktmæssige aftaler, 
såfremt der opstår tvivl om den udnævnte 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmers faglige 
uafhængighed, eller i tilfælde af uventet 
ophør af ansættelsesforholdet og de 
kontraktmæssige aftaler, hvis der 
foreligger alvorlige tvivl om grundene til 
dette tiltag.
6. Transmissionssystemoperatørens 
ledelse skal garanteres effektive 
klagemuligheder til den regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed eller til en 
domstol, hvis de ønsker at klage over det 
uventede ophør af deres 
ansættelseskontakter.
7. Efter et afsluttet ansættelsesforhold hos 
en transmissionssystemoperatør må den 
tidligere administrerende direktør og de 
tidligere direktionsmedlemmer ikke under 
nogen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning, i en periode på ikke under tre 
år.



PA\707346DA.doc 11/24 PE402.514v01-00

DA

8. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke have 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber i det vertikalt integrerede 
selskab ud over 
transmissionssystemoperatøren. 
Hans/deres vederlag må for ingen dels 
vedkommende afhænge af aktiviteterne i 
det vertikalt integrerede selskab, men kun 
af aktiviteterne i 
transmissionssystemoperatøren.
9. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke være 
direkte eller indirekte ansvarlige for den 
daglige drift i andre afdelinger af det 
vertikalt integrerede selskab.
10. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af bestemmelserne i denne 
artikel have reel beslutningskompetence 
uafhængigt af det integrerede 
elektricitetsselskab, for så vidt angår de 
aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde eller udvikle nettet. Dette bør 
ikke hindre, at der kan eksistere passende 
samordningsmekanismer, der sikrer, at 
moderselskabets økonomiske og 
ledelsesmæssige tilsynsrettigheder med 
hensyn til udbyttet, der er indirekte 
reguleret i henhold til artikel 22c, af 
midler investeret i et datterselskab 
beskyttes. Navnlig skal moderselskabet 
kunne godkende 
transmissionssystemoperatørens årlige 
finansieringsplan eller et tilsvarende 
instrument og sætte samlede grænser for 
datterselskabets gældsætning. I tilfælde af 
at den årlige finansieringsplan eller en 
tilsvarende plan ikke godkendes eller 
ændres af moderselskabet, skal sagen 
sendes til den regulerende myndighed til 
afgørelse.  Moderselskabet må ikke give 
instrukser vedrørende den daglige drift 
eller om individuelle afgørelser om 
oprettelse eller opgradering af 
transmissionslinjer, som ikke går ud over 



PE402.514v01-00 12/24 PA\707346DA.doc

DA

beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
11. Formanden for tilsynsorganet eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren må under 
ingen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning.
12. Tilsynsorganet eller bestyrelsen for en 
transmissionssystemoperatør skal omfatte 
uafhængige medlemmer, der udnævnes 
for en periode på mindst fem år. 
Udnævnelsen af medlemmerne skal 
meddeles den regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig myndighed og bliver bindende i 
overensstemmelse med betingelserne i stk. 
5.
13. For så vidt angår stk. 12, skønnes et 
medlem af tilsynsorganet eller bestyrelsen 
for en transmissionssystemoperatør at 
være uafhængigt, såfremt vedkommende 
ikke har noget forretningsmæssigt eller 
andet forhold til det vertikalt integrerede 
selskab eller selskabets kontrollerende 
aktionærer eller forvaltningen heraf, der 
kan opfattes som en interessekonflikt og 
svække vedkommendes dømmekraft, 
herunder navnlig, at vedkommende:
a) ikke de seneste fem år inden 
udnævnelsen til tilsynsorganet eller 
bestyrelsen har været ansat i en afdeling 
af det vertikalt integrerede selskab, der 
arbejder med produktion eller forsyning
b) ikke ud over 
transmissionssystemoperatøren har 
interesser i eller modtager vederlag fra det 
vertikalt integrerede selskab eller 
tilknyttede selskaber
c) ikke har et relevant forretningsmæssigt 
forhold til en afdeling af det vertikalt 
integrerede selskab, der arbejder med el-
forsyning i forbindelse med hvervet som 
medlem af tilsynsorganet eller bestyrelsen
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d) ikke er medlem af bestyrelsen i en 
virksomhed, hvori det vertikalt integrerede 
selskab udpeger medlemmer til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen.
14. Medlemsstaterne skal sikre, at 
transmissionssystemoperatørerne opstiller 
et overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at der ikke forekommer 
diskriminerende adfærd. Dette program 
skal angive, hvilke særlige forpligtelser de 
ansatte pålægges for at opfylde dette 
formål. Det skal godkendes af den 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed. 
Den overvågningsansvarlige fører 
uafhængigt tilsyn med overholdelsen af 
programmet. Den regulerende myndighed 
har beføjelse til at pålægge sanktioner i 
tilfælde af uhensigtsmæssig 
gennemførelse af 
overvågningsprogrammet.
15. Den administrerende direktør eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren udpeger 
en person eller et organ som 
overvågningsansvarlig med ansvar for:
(i) at kontrollere gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet
(ii) at udarbejde en årsberetning med en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der er 
iværksat med henblik på at gennemføre 
overvågningsprogrammet, og sende den til 
den regulerende myndighed
(iii) udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse.
16. Den overvågningsansvarliges 
uafhængighed skal navnlig sikres via 
betingelserne i ansættelseskontrakten.

  17. Den overvågningsansvarlige skal have 
mulighed for regelmæssigt at henvende 
sig til tilsynsorganet eller bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, det 
vertikalt integrerede selskab og den 
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regulerende myndighed.
18. Den overvågningsansvarlige deltager i 
alle møder i tilsynsorganet eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, hvor 
følgende emner behandles:
(i) betingelserne for adgang og tilslutning 
til nettet, herunder inddrivelse af afgifter 
for netadgang, overbelastningsafgifter og 
betalinger inden for rammerne af 
mekanismen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003
(ii) projekter, der har til formål at drive, 
vedligeholde og udvikle 
transmissionsnetsystemet, herunder 
investeringer i sammenkoblinger og 
tilslutninger
(iii) regler om balancering, herunder 
regler om reservestrøm
(iv) køb af energi med henblik på at 
dække energitab.
19. Den overvågningsansvarlige skal 
under disse møder forhindre, at 
oplysninger om producenters eller 
leverandørers aktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt følsomme, bliver 
videregivet på en diskriminerende måde til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen.
20. Den overvågningsansvarlige har 
adgang til alle relevante regnskaber, 
dokumenter og kontorer hos 
transmissionssystemoperatøren samt til 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
han kan udføre sine opgaver på 
tilfredsstillende måde.
21. Den overvågningsansvarlige 
udnævnes og afsættes af den 
administrerende direktør eller bestyrelsen 
efter forudgående godkendelse af den 
regulerende myndighed.
22. Transmissionssystemoperatørerne 
udarbejder mindst hvert andet år en tiårig 
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netudviklingsplan. De skal iværksætte 
effektive foranstaltninger med henblik på 
at garantere systemdækningen og 
forsyningssikkerheden.
23. Den tiårige netudviklingsplan skal 
navnlig:
(i) oplyse markedsdeltagerne om de 
vigtigste transmissionsinfrastrukturer, der 
så vidt muligt bør bygges i løbet af de 
næste ti år
(ii) indeholde oplysninger om alle allerede 
vedtagne investeringer og finde nye 
investeringer, for hvilke der skal træffes 
en gennemførelsesbeslutning inden for de 
næste tre år.
24. Som led i udarbejdelsen af denne 
tiårige netudviklingsplan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et rimeligt 
skøn over udviklingen i produktion, 
forbrug og udveksling med tredjelande og 
tager i den forbindelse hensyn til 
regionale og europæiske eksisterende 
investeringsplaner for netværk. 
Transmissionssystemoperatøren skal i 
rimelig tid sende et udkast til det 
kompetente nationale organ.
25. Det kompetente nationale organ skal 
på grundlag af et udkast til den tiårige 
netudviklingsplan høre alle relevante 
netbrugere på en åben og gennemsigtig 
måde og kan offentliggøre resultatet af 
høringsprocessen, herunder navnlig 
mulige behov for investeringer.
26. Det kompetente nationale organ 
undersøger, om den tiårige 
netudviklingsplan dækker alle de 
investeringsbehov, der blev identificeret 
under høringen. Dette organ kan forpligte 
transmissionssystemoperatøren til at 
ændre planen.
27. Det kompetente nationale organ jf. 
stk. 24, 25 og 26 kan være den nationale 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
eller en af transmissionssystemoperatøren 
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valgt administrator for netudvikling. I 
sidstnævnte tilfælde skal 
transmissionssystemoperatøren forelægge 
et udkast til vedtægt, en liste over 
medlemmer samt forretningsordenen for 
den kompetente nationale offentlige 
myndighed til godkendelse.
28. Afviser 
transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den tiårige netudviklingsplan, og 
som skal gennemføres inden for de næste 
tre år, skal medlemsstaterne sikre, at den 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
har den nødvendige kompetence til at 
gennemføre en af følgende 
foranstaltninger:
a) med alle retsmidler anmode 
transmissionssystemoperatøren om ved 
brug af egne finansielle midler at 
gennemføre sine investeringsforpligtelser
b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive bud på den nødvendige investering 
i transmissionssystemet og dermed 
pålægge transmissionssystemoperatøren:
- at acceptere finansiering fra 
tredjepartsside
- at acceptere, at anlægsarbejderne 
udføres af en tredjepart, og at disse 
anlægsarbejder vedrørende de nye aktiver 
finder sted
- at acceptere at drive det pågældende 
aktiv.
De tilhørende finansieringsaftaler skal 
godkendes af den regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
myndighed. I begge tilfælde skal det være 
muligt via justering af tarifferne at 
tilvejebringe de fornødne indtægter til 
dækning af de omkostninger, der er 
forbundet med sådanne investeringer.
29. Den kompetente nationale offentlige 
myndighed kontrollerer og evaluerer 
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gennemførelsen af investeringsplanen.
30. Transmissionssystemoperatørerne er 
forpligtede til at etablere og offentliggøre 
gennemsigtige og effektive ikke-
diskriminerende procedurer for nye 
kraftværkers tilslutning til nettet. Disse 
procedurer skal godkendes af de nationale 
regulerende myndigheder eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed.
31. Transmissionssystemoperatører har 
ikke ret til at afvise tilslutningen af et nyt 
kraftværk med den begrundelse, at der 
muligvis i fremtiden vil være 
begrænsninger i transmissionsnetværkets 
disponible kapacitet, f.eks. overbelastning 
i fjerne dele af transmissionsnettet. 
Transmissionssystemoperatøren er 
forpligtet til at forelægge de nødvendige 
oplysninger.
32. Transmissionssystemoperatørerne har 
ikke ret til at afvise et nyt 
tilslutningspunkt udelukkende med den 
begrundelse, at det vil medføre 
ekstraudgifter i forbindelse med en 
nødvendig kapacitetsforhøjelse i 
netelementerne i nærheden af det nye 
tilslutningspunkt.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, der ikke har gennemført ejendomsretlig adskillelse, får mulighed for at 
liberalisere deres markeder yderligere uden nødvendigvis at ty til ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
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Uafhængige systemoperatører
1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette 
direktiv træder i kraft, kan 
medlemsstaterne gøre undtagelser fra 
artikel 8, stk. 1, forudsat at en uafhængig 
systemoperatør udpeges af medlemsstaten 
efter forslag fra ejeren af 
transmissionssystemet, og på betingelse af 
at udpegningen godkendes af 
Kommissionen. Vertikalt integrerede 
selskaber, der ejer et transmissionssystem, 
må under ingen omstændigheder hindres 
i at tage skridt til at opfylde artikel 8, stk. 
1.
2. Medlemsstaterne må kun godkende og 
udpege en uafhængig systemoperatør, 
når:
a) ansøgeren om operatørstatus har 
påvist, at selskabet overholder kravene i 
artikel 8, stk. 1, litra b) til d)
b) ansøgeren om operatørstatus har 
påvist, at vedkommende råder over de 
nødvendige økonomiske, tekniske og 
menneskelige ressourcer til at varetage 
opgaverne i overensstemmelse med artikel 
9
c) ansøgeren om operatørstatus har 
forpligtet sig til at gennemføre en tiårig 
netudviklingsplan, som den regulerende 
myndighed stiller forslag om
d) transmissionssystemejeren har påvist 
sin evne til at opfylde forpligtelserne efter 
stk. 6. Med dette formål skal han 
forelægge alle udkast til kontraktlige 
ordninger med det ansøgende selskab og 
enhver anden relevant organisation
e) ansøgeren om operatørstatus har 
påvist, at han er i stand til at opfylde sine 
forpligtelser efter Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 
af 26. juni 2003 betingelserne for 
netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling*, herunder 
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samarbejde med 
transmissionssystemoperatører på 
europæisk og regionalt plan.
3. Selskaber, som den nationale 
regulerende myndighed har certificeret, 
fordi de har opfyldt kravene i artikel 8a og 
artikel 10, stk. 2, godkendes og udpeges 
som uafhængige systemoperatører af 
medlemsstaterne. 
Certificeringsproceduren i artikel 8b 
finder anvendelse.
4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 8b og 
konstaterer, at den regulerende 
myndighed ikke har efterkommet 
afgørelsen inden for to måneder, udpeger 
den efter forslag fra Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder 
og efter at have hørt 
transmissionssystemejerens og 
transmissionssystemoperatørens 
synspunkter inden for en frist på seks 
måneder en uafhængig systemoperatør 
for en periode på fem år. 
Transmissionssystemejeren kan når som 
helst foreslå den regulerende myndighed, 
at der udpeges en ny uafhængig 
systemoperatør efter proceduren artikel 
10, stk. 1.
5. Hver uafhængig systemoperatør er 
ansvarlig for indrømmelse og forvaltning 
af tredjepartsadgang, herunder 
inddrivelse af afgifter for netadgang, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, samt for 
drift, vedligeholdelse og udbygning af 
transmissionssystemet og for gennem 
investeringsplanlægning at sikre, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på langt sigt. Under 
udbygningen af nettet er den uafhængige 
systemoperatør ansvarlig for planlægning 
(herunder godkendelsesproceduren), 
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anlæggelse og ibrugtagning af det nye 
infrastrukturanlæg. Under udførelsen af 
denne opgave optræder systemoperatøren 
som transmissionssystemoperatør i 
overensstemmelse med dette kapitel. 
Transmissionssystemejere må ikke stå 
som ansvarlige for indrømmelse og 
forvaltning af tredjepartsadgang og heller 
ikke for investeringsplanlægning.
6. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, varetager 
transmissionssystemejeren følgende 
opgaver:
a) Han bistår og samarbejder på alle 
relevante måder med den uafhængige 
systemoperatør om udførelsen af dennes 
opgaver, og stiller herunder navnlig alle 
relevante oplysninger til rådighed.
b) Han finansierer de investeringer, som 
den uafhængige systemoperatør har 
truffet afgørelse om, og som er godkendt 
af den regulerende myndighed, eller 
samtykker i, at de finansieres af 
eventuelle interesserede parter, herunder 
den uafhængige systemoperatør. De 
relevante finansieringsordninger skal 
forelægges den regulerende myndighed til 
godkendelse. Inden denne godkendelse 
rådfører den regulerende myndighed sig 
med netejeren og med andre interesserede 
parter.
c) Han tilvejebringer midler til dækning 
af erstatningsansvar i forbindelse med 
netaktiverne, bortset fra det ansvar, der 
vedrører den uafhængige systemoperatørs 
opgaver. 
d) Han tilvejebringer garantier, som letter 
finansieringen af eventuelle udvidelser af 
nettet, dog ikke af investeringer, hvor han 
i medfør af litra b) har givet sit samtykke 
til, at de finansieres af en interesseret 
part, herunder den uafhængige 
systemoperatør.
7. Den relevante nationale 
konkurrencemyndighed tildeles alle 
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relevante beføjelser til i tæt samarbejde 
med den regulerende myndighed at føre 
effektivt tilsyn med, at 
transmissionssystemejeren opfylder sine 
forpligtelser efter stk. 6.

Or. en

Begrundelse

En ordning med uafhængige systemoperatører er ikke et gennemførligt alternativ til 
ejendomsretlig adskillelse, da en sådan ordning indebærer urimelige lovgivningsmæssige 
omkostninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 10 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a udgår
Udskillelse af transmissionssystemejere
1. I tilfælde hvor der er udpeget en 
uafhængig systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste være uafhængige, hvad angår 
retlig form, organisation og 
beslutningstagning, fra af andre 
aktiviteter, der ikke vedrører transmission.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
uafhængighed, jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:

a) De personer, som har ansvaret for 
ledelsen af transmissionssystemejeren, må 
ikke indgå i virksomhedsstrukturer inden 
for det integrerede elektricitetsselskab, der 
direkte eller indirekte har ansvaret for 
den daglige drift af produktion, 
distribution og forsyning af elektricitet. 
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b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren måtte have, 
tages i betragtning på en sådan måde, at 
de kan handle uafhængigt. 
c) Transmissionssystemejeren skal opstille 
et overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at diskriminerende adfærd er 
udelukket, samt sikre, at dets overholdelse 
kontrolleres på passende måde. Dette 
program skal angive, hvilke særlige 
forpligtelser de ansatte pålægges for at 
opfylde dette formål. En årsberetning med 
en beskrivelse af de trufne 
foranstaltninger forelægges af den person 
eller det organ, der er ansvarlig over for 
den regulerende myndighed for at 
kontrollere overvågningsprogrammet, og 
denne årsberetning offentliggøres.
3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren efterlever stk. 
2 i fuldt omfang. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser bygger på artikel 10 og er ikke relevante, hvis artikel 10 udgår.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den overvåger, i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne, graden af 
markedsåbning og konkurrence på engros-
og detailsalgsniveau, herunder på elbørser, 
privatkundepriser, andel af kunder, der 
skifter leverandør, andel af kunder, der 
afmeldes, klager fra privatkunder opstillet i 
en nærmere aftalt form samt enhver 
forvridning eller begrænsning af 
konkurrencen, idet den bl.a. fremlægger 
alle relevante oplysninger og oplyser de 
berørte konkurrencemyndigheder om 
relevante sager.

i) Den overvåger, i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne, graden af 
markedsåbning og konkurrence på engros-
og detailsalgsniveau, herunder på elbørser, 
privatkundepriser, andel af kunder, der 
skifter leverandør, andel af kunder, der 
tilsluttes og afmeldes, 
vedligeholdelsesgebyrer, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante oplysninger 
og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

Or. en

Begrundelse

Giver den regulerende myndighed beføjelser til at overvåge flere data og gebyrer til gavn for 
forbrugerne.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den i hele EU ensartede og 
gennemsigtige høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service for el-
forbrugere, herunder almindelige 
borgere, og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at alle 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.
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Or. en

Begrundelse

Yderligere tydeliggørelse af, at myndighedens opgaver skal være til gavn for markedet 
funktion og i sidste ende for forbrugerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af 
forbrugsdataene og adgang til data som 
anført under punkt h) i bilag A.

m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, herunder om priser og andre 
tilhørende udgifter, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af disse 
forbrugsdata og hurtig adgang for alle 
forbrugerne til disse data som anført under 
punkt h) i bilag A

Or. en

Begrundelse

Yderligere tydeliggørelse af, at myndighedens opgaver skal være til gavn for markedet 
funktion og i sidste ende for forbrugerne.
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