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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag ändrar direktiv 2003/54/EG och gäller gemensamma regler för den inre 
marknaden för el. Det utgör ett av fem förslag i EU:s tredje lagstiftningspaket om el- och 
gasmarknaderna som kommissionen föreslog i september 2007. Föredraganden stöder starkt 
de fem förslagen i paketet, eftersom paketet är mycket viktigt för att skapa en äkta europeisk 
inre marknad för el och därmed på energiområdet. Syftet med paketet är att garantera 
leveranstryggheten och att hålla priserna låga och tillgängliga för alla europeiska 
konsumenter, med andra ord att stödja och ytterligare utveckla den pågående 
liberaliseringsprocessen i Europa, som föredraganden också stöder kraftigt. Även om 
föredraganden välkomnar förslaget om gemensamma regler för den inre marknaden för el, 
anser han att det finns utrymme för förbättringar. Framför allt behöver frågan om åtskillnad av 
ägandet behandlas grundligare.

Förslagen omfattar åtgärder för att garantera åtskillnad av näten (överföringssystem eller 
operatörer av överföringssystem) från leverans- och produktionssystemen för att säkra 
ytterligare avreglering av den inre marknaden för el och naturgas till förmån för 
konsumenterna. Föredraganden stöder åtskillnad av ägandet som en sista utväg för att uppnå 
fullständig liberalisering. Eftersom nuvarande uppgifter om åtskilt ägande som ett sätt att 
uppnå fullständig liberalisering av energimarknaden verkar otillräckliga, borde andra lämpliga 
alternativ, som har en chans att uppnå samma mål, noggrant övervägas och utvärderas. I det 
sammanhanget presenteras delar av förslaget från åtta medlemsstater om åtskild förvaltning 
(”effective and efficient unbundling”, EEU) i detta yttrande. Föredraganden föreslår att 
medlemsstaterna inledningsvis ska kunna välja mellan åtskilt ägande och åtskild förvaltning.
Om en medlemsstat emellertid väljer åtskild förvaltning, EEU, och tre år efter införlivandet 
upptäcker att åtskild förvaltning är otillräcklig för att uppnå fullständig liberalisering, bör 
åtskillnad av ägandet bli obligatoriskt för de berörda medlemsstaterna. Kommissionen bör 
göra gemenskapen uppmärksam på denna otillräcklighet och ett beslut beträffande införandet 
av åtskilt ägande bör tas genom ett lagstiftningsförfarande där parlamentet deltar fullt ut. 
Alternativet med oberoende systemoperatörer i den form som detta föreslås av kommissionen, 
är inte en framkomlig väg, eftersom det medför alltför höga tillsynskostnader.

”Ömsesidighetsklausulen” i artikel 8a i förslaget garanterar att företag utanför EU inte kan 
förvärva betydande andelar i EU:s överföringsnät eller deras operatörer för att undvika ett 
alltför stort beroende av dessa företag. Undantag är endast möjliga om gemenskapen beslutar 
ingå avtal med någon part från tredjeland. Föredraganden anser att beslut om avtal med 
tredjeland bör behandlas på gemenskapsnivå för att bevara en konsekvent europeisk 
energipolitik. Han instämmer med andra ord i kommissionens förslag.

Även om kommissionen hänvisar till principen om icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn (punkt 12) ifrågasätter föredraganden emellertid om tillräcklig 
uppmärksamhet har ägnats frågan om att tillse att offentliga företag underkastas samma krav 
på åtskillnad av ägandet som privata företag, eftersom statliga myndigheter inte kan tvingas 
privatisera sina företag. Frågan uppkommer därmed om privata konkurrenter eventuellt 
missgynnas.

Föredraganden är övertygad om att skyddet av konsumenterna kräver förstärkta åtgärder och 
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föreslår därför ändringar som innebär förbättringar på dessa konsumentskyddsområden. När 
det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas skyldigheter och befogenheter innehåller 
förslaget ytterligare åtgärder till skydd för konsumenterna. Föredraganden försöker stärka och 
förtydliga myndigheternas roll för att förbättra vissa aspekter av konsumentskyddet.

Förslaget avser i huvudsak liberaliseringen av grossistmarknaden för el. Föredraganden 
försöker emellertid också lyfta fram betydelsen av att garantera en energiproduktion som kan 
möta den ökande efterfrågan. Dessutom har en fullt fungerande europeisk detaljhandel ännu 
inte uppnåtts, vilket kommissionen också påpekar. Därför krävs det fler konkreta förslag för 
att skapa en äkta inre marknad.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kraven på allmännyttiga tjänster och 
de gemensamma miniminormer som är en 
följd av dem måste stärkas ytterligare för 
att alla kunder ska kunna gynnas av 
konkurrensen. En viktig aspekt när det 
gäller att leverera till konsumenterna är 
tillgången till förbrukningsuppgifter –
konsumenterna måste ha tillgång till sina 
uppgifter så att de kan begära in offerter 
från konkurrenter på grundval av dessa 
uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt 
att bli ordentligt informerade om sin 
energiförbrukning. Regelbunden 
information om energikostnaderna 
uppmuntrar till att spara energi eftersom 
konsumenterna direkt får gensvar om 
effekterna av investeringar i 
energieffektivitet och ändrat beteende.

(21) Kraven på universella och 
allmännyttiga tjänster och de gemensamma 
miniminormer som är en följd av dem 
måste stärkas ytterligare för att alla kunder 
ska kunna gynnas av konkurrensen och 
rättvisare priser. En viktig aspekt när det 
gäller att leverera till konsumenterna är 
tillgången till objektiva och transparenta 
förbrukningsuppgifter – konsumenterna 
måste ha tillgång till sina 
förbrukningsuppgifter, tillhörande priser 
och servicekostnader så att de kan begära 
in offerter från konkurrenter på grundval 
av dessa uppgifter. Konsumenterna bör 
även ha rätt att bli ordentligt informerade 
om sin energiförbrukning. Information om 
energikostnaderna som lämnas minst varje 
kvartal uppmuntrar till att spara energi 
eftersom konsumenterna direkt får gensvar 
om effekterna av investeringar i 
energieffektivitet och ändrat beteende.
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Or. en

Motivering

I strävan efter att nå målet en fri och öppen konkurrens gör den goda tillgången på uppgifter 
att konsumenterna kan göra ett medvetet val av elleverantör.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 1a (ny)
Direktiv 2003/54/EC
Artikel 3, punkt 6, led a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
elleverantörerna i fakturorna eller i 
anslutning till dessa och i reklam som 
riktar sig till slutförbrukare anger 
följande:
a) Varje enskild energikällas andel av 
den genomsnittliga bränslemix som 
företaget använt under det gångna året.
Andelen ska anges på ett sätt som är 
enhetligt och lättbegripligt inom 
medlemsstaterna för att underlätta 
jämförelser.

b) Åtminstone hänvisning till 
befintliga referenskällor, t.ex. 
webbsidor, så att allmänheten på 
elleverantörernas webbplats kan hitta 
information om miljöpåverkan, 
åtminstone i fråga om 
koldioxidutsläpp och radioaktivt 
avfall som orsakats av elproduktionen 
från den sammanlagda bränslemix 
som leverantören använt under det 
föregående året.

Or. en
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Motivering

För att konsumenterna ska kunna utöva sin valfrihet måste de ha tillgång till uppgifter som 
bidrar till såväl sociala som miljömässiga mål. Konsumenternas val kommer att få en positiv 
betydelse för marknaden.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 1b (ny)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3, punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
att den information som leverantörer 
ger sina kunder i enlighet med denna 
artikel är tillförlitlig. Reglerna för hur 
informationen presenteras ska samordnas 
över medlemsstaterna och på berörda 
marknader.

Or. en

Motivering

För att konsumenterna ska kunna göra ett verkligt val måste uppgifter presenteras enhetligt av 
olika elleverantörer. Konsekvens garanterar öppenhet och förbättrar konsumenternas 
möjligheter att byta leverantör.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 2
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 

10. Kommissionen ska anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel inom ett år 
efter det att detta direktiv trätt i kraft.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
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komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i samråd med 
parlamentet i enlighet med artikel 253 i 
EG-fördraget.

Or. en

Motivering

I stället för att överlämna den mycket viktiga frågan om konsumentskydd till 
kommittéförfarandet har parlamentet rätt att delta fullt ut i processen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8, punkt 1, introduktionsdel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller från och med den [datum för 
införlivande plus ett år]:

1. För att kunna garantera oberoendet för 
överföringssystemens operatörer ska 
medlemsstaterna se till att från och med 
den [datum för införlivande plus ett år] 
vertikalt integrerade företag uppfyller
– antingen bestämmelserna i artiklarna 8, 
8a och 8b, eller
– bestämmelserna i 8a, 8b och 8c.
Om införlivandet av bestämmelserna i 8a, 
8b och 8c inte visar sig räcka för att 
uppnå fullständig avreglering i en viss 
medlemsstat efter den [datum för 
införlivande plus tre år] ska gemenskapen 
bestämma huruvida artikel 8 ska 
tillämpas.
Om bestämmelserna i artiklarna 8, 8a och 
8b är uppfyllda ska medlemsstaterna se 
till att följande gäller från och med den 
[datum för införlivande plus ett år]:

Or. en
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Motivering

Den här ändringen gör det möjligt för medlemsstaterna att välja mellan åtskilt ägande och 
åtskild förvaltning och den gör det möjligt för gemenskapen att vidta åtgärder om åtskild 
förvaltning visar sig vara otillräcklig.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 5, introduktionsdel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artiklar 8a och 8b ska införas: Följande artiklar 8a, 8b och 8c ska införas:

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8c
Åtskild förvaltning av överföringssystem
1. TSO:erna ska förfoga över de 
mänskliga, fysiska och finansiella 
resurser i det vertikalt integrerade 
företaget som krävs för regelbunden 
överföring av el, och framför allt ska
i) tillgångar som krävs för en regelbunden 
överföring av el ägas av TSO:erna,
ii) personal som krävs för regelbunden 
överföring av el vara anställd av 
TSO:erna,
iii) inhyrning av personal och 
tillhandahållande av tjänster till och från 
någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som ägnar sig åt leverans eller 
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produktion begränsas till fall utan 
möjlighet till diskriminering och vara 
föremål för godkännande av nationella 
tillsynsmyndigheter för att utesluta 
konkurrensproblem och 
intressekonflikter,
iv) lämpliga finansiella resurser för 
framtida investeringsprojekt ställas till 
förfogande i god tid.
2. De aktiviteter som anses nödvändiga 
för regelbunden överföring av el enligt 
punkt 1 ska minst omfatta
– TSO-representation, kontakter med 
tredje part och med 
tillsynsmyndigheterna,
– beviljande och hantering av tredje parts 
tillträde,
– indrivning av tillträdesavgifter,
– överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten 
enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003,
– drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet,
– investeringsplanering som garanterar 
systemets förmåga att på sikt möta rimlig 
efterfrågan och garantera 
leveranssäkerhet,
– juridiska tjänster,
– redovisning och IT-tjänster.
3. TSO:erna ska ha egen bolagsidentitet 
som klart skiljer sig från det vertikalt 
integrerade företagets, med separat 
varumärke, marknadsföring och kontor.
4. TSO:ernas bokföring ska granskas av 
en annan revisor än den som granskar 
bokföringen för det vertikalt integrerade 
företaget och alla dess närstående bolag.
TSO:erna ska ha en fristående 
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företagsledning, vd och styrelse.
5. Beslut om utnämning och eventuell 
förtida uppsägning av vd eller andra 
medlemmar av TSO:ns styrelse och 
respektive kontraktuella 
överenskommelser som gäller 
anställningen och dess upphörande ska 
meddelas tillsynsmyndigheten eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet.
Dessa beslut och överenskommelser kan 
bli bindande om inte tillsynsmyndigheten 
eller annan behörig nationell offentlig 
myndighet utnyttjar sin vetorätt inom 
inom tre veckor efter meddelandet. Ett 
veto kan utfärdas vid utnämning och 
ömsesidiga kontraktuella 
överenskommelser om allvarliga tvivel 
uppkommer om den utnämnde vd:ns eller 
styrelsemedlemmens yrkesmässiga 
oberoende, eller vid förtida upphörande 
av anställning och ömsesidiga 
kontraktuella överenskommelser om 
allvarliga tvivel föreligger om grunden för 
denna åtgärd.
6. En faktisk rätt att överklaga till 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet eller 
domstol ska garanteras för alla klagomål 
från TSO:ns ledning rörande förtida 
upphörande av deras egna 
anställningskontrakt.
7. När anställningen avslutats får TSO:ns 
före detta verkställande direktörer och 
styrelsemedlemmar inte arbeta i någon 
befattning i någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som levererar eller 
producerar el under en period av minst tre 
år.
8. Verkställande direktören och 
styrelsemedlemmarna i TSO:n får inte 
äga några intressen i, eller motta någon 
ersättning från, något företag inom det
vertikalt integrerade företaget förutom 
TSO:n. Vederbörandes ersättning får till 
ingen del vara beroende av aktiviteter som 
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utförs i det vertikalt integrerade företaget, 
förutom i TSO:n.
9. TSO:ns verkställande direktör eller 
styrelsemedlemmar får varken vara direkt 
eller indirekt ansvariga för den dagliga 
driften av någon annan del av det 
vertikalt integrerade företaget.
10. Trots det som sägs i bestämmelserna i 
denna artikel ska TSO:n ha den faktiska 
beslutande makten fristående från det 
integrerade elbolaget vad gäller de 
tillgångar som är nödvändiga för att 
driva, underhålla eller utveckla nätet.
Detta får inte förhindra förekomsten av 
lämpliga samordningsmekanismer för att 
se till att moderbolagets ekonomiska 
rättigheter och rätt att kontrollera 
ledningen skyddas vad gäller 
avkastningen på tillgångar i ett 
dotterbolag, på det vis som regleras 
indirekt i enlighet med artikel 22c. Detta 
ska framför allt göra det möjligt för 
moderbolaget att godkänna den årliga 
finansieringsplanen eller annat 
motsvarande instrument för TSO:n och 
att ange generella skuldsättningsnivåer 
för sitt dotterbolag. Om den årliga 
finansieringsplanen, eller en motsvarande 
finansieringsplan, inte godkänns eller 
ändras av moderbolaget, ska ärendet 
hänskjutas till tillsynsmyndigheten för 
beslut. Moderbolaget får inte tillåtas ge 
instruktioner om den dagliga 
verksamheten eller om enskilda beslut 
rörande konstruktion eller uppgradering 
av överföringslinjer som inte överskrider 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller ett motsvarande 
instrument.
11. Ordföranden för TSO:ns tillsynsråd 
eller styrelse får inte ha någon funktioni 
någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som utför produktion eller 
leverans av el.
12. Tillsynsråden eller styrelserna i 
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TSO:er ska bestå av oberoende ledamöter 
som utses för en period av minst fem år.
Deras utnämning ska meddelas 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet och blir 
bindande enligt de villkor som beskrivs i 
punkt 5.
13. För det syfte som anges i punkt 12 ska 
en ledamot av tillsynsrådet eller styrelsen i 
en TSO betraktas som oberoende om han 
eller hon är fri från affärsrelationer eller 
andra relationer inom det vertikalt 
integrerade företaget, dess aktieägare 
eller ledningen för någotdera som skapar 
en intressekonflikt som kan påverka deras 
objektivitet, och som framför allt
a) inte har varit anställd vid någon del av 
det vertikalt integrerade företaget som 
producerar eller levererar el under minst 
fem år innan vederbörande utses till 
tillsynsrådet eller styrelsen,
b) inte äger några intressen i och inte 
mottar någon ersättning från det vertikalt 
integrerade företaget eller något av dess 
närstående bolag, förutom TSO:n,
c) inte har några betydande 
affärsrelationer med någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som 
levererar el under sin tid som ledamot av 
tillsynsrådet eller styrelsen,
d) inte är styrelsemedlem i ett företag i 
vilket det vertikalt integrerade företaget 
utser ledamöter i tillsynsråd eller styrelse.
13. Medlemsstaterna ska se till att TSO:n 
inrättar och genomför program för att 
kontrollera vilka åtgärder som vidtagits 
för att garantera att diskriminering inte 
förekommer. Programmet ska ange de 
anställdas specifika skyldigheter för att nå 
detta mål. Programmet ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet.
Programmets efterlevnad ska övervakas 
självständigt av den ansvarige 
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tjänstemannen. Tillsynsmyndigheten ska 
ha behörighet att införa sanktioner vid ett 
eventuellt bristfälligt genomförande av 
kontrollprogrammet.
15. TSO:ns verkställande direktör eller 
styrelse ska utse en ansvarig person eller 
ett ansvarigt organ som
i) övervakar att kontrollprogrammet 
genomförs,
ii) utarbetar en årsrapport som beskriver 
de åtgärder som vidtagits för att 
genomföra kontrollprogrammet och 
skickar in den till tillsynsmyndigheten,
iii) utfärdar rekommendationer om 
kontrollprogrammet och dess 
genomförande.
16. Den kontrollansvariges 
självständighet ska garanteras, framför 
allt genom villkoren i hans eller hennes 
anställningskontrakt.
17. Den kontrollansvarige ska 
regelbundet kunna kontakta tillsynsrådet 
eller styrelsen för TSO:n i det vertikalt 
integrerade företaget och 
tillsynsmyndigheterna.
18. Den kontrollansvarige ska vara 
närvarande vid alla möten med TSO:ns 
tillsynsråd eller styrelse där följande 
frågor behandlas:
i) Villkoren för tillgång och anslutning till 
nätet, inklusive indrivning av avgifter för 
tillträde, överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten 
enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003.
ii) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
för sammankoppling och anslutning.
iii) Balanseringsregler, inklusive regler 
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om reservkraft.
iv) Energiköp för att täcka 
energiförluster.
19. Under dessa möten ska den 
kontrollansvarige förhindra att 
information om produktions- eller 
leveransaktiviteter som kan vara 
kommersiellt känsliga vidarebefordras på 
ett diskriminerande sätt till tillsynsrådet 
eller styrelsen.
20. Den kontrollansvarige ska ha tillgång 
till alla TSO:ns relevanta böcker, register 
och kontor, samt till all information som 
krävs för att han eller hon ska kunna 
utföra sina uppgifter korrekt.
21. Den kontrollansvarige ska utses och 
befrias från sitt uppdrag av vd eller 
styrelsen först efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten.
22. TSO:n ska utarbeta en tioårig plan för 
nätutvecklingen minst vartannat år.
Planen ska innehålla effektiva åtgärder 
för att garantera adekvata system och 
säker leverans.
23. Den tioåriga planen för nätutveckling 
ska framför allt
i) beskriva för marknadsaktörerna den 
viktigaste överföringsinfrastruktur som 
helst bör byggas under de följande tio 
åren,
ii) innehålla alla investeringar som redan 
beslutats och ange nya investeringar för 
vilka ett genomförandebeslut måste fattas 
under de kommande tre åren.
24. När TSO:n utarbetar denna tioåriga 
plan för nätutvecklingen ska den ställa 
upp en rimlig hypotes om utvecklingen för 
produktion, förbrukning och handel med 
andra länder, och ta hänsyn till regionala 
och europeiska befintliga planer för 
nätutveckling. TSO:n ska i god tid skicka 
in utkastet till det behöriga nationella 
organet.
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25. Det behöriga nationella organet ska 
samråda med alla relevanta nätanvändare 
på grundval av ett utkast för den tioåriga 
planen för nätutveckling på ett öppet och 
insynsvänligt sätt och får offentliggöra 
resultaten av samrådsförfarandet, framför 
allt de eventuella investeringsbehoven.
26. Det behöriga nationella organet ska 
undersöka om den tioåriga planen för 
nätutveckling omfattar alla 
investeringsbehov som angetts under 
samrådet. Myndigheten får kräva att 
TSO:n ändrar sin plan.
27. Ett behörigt nationellt organ för de 
syften som anges i punkterna 24, 25 och 
26 får vara den nationella 
regleringsmyndigheten, annan behörig 
nationell offentlig myndighet eller en 
förvaltare för nätutveckling som inrättats 
av TSO:n. I det senare fallet ska TSO:n 
skicka in utkasten till stadgar, listan över 
medlemmar och arbetsordningen för 
godkännande av den behöriga nationella 
offentliga myndigheten.
28. Om TSO:n avvisar genomförandet av 
en viss investering som anges i den 
tioåriga planen för nätutveckling och som 
ska ske inom de följande tre åren ska 
medlemsstaten se till att 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet har 
nödvändig behörighet att genomföra en 
av följande åtgärder:
a) Kräva att TSO:n med alla lagliga medel 
utför sina investeringsskyldigheter med 
sina egna finansiella resurser.
b) Uppmana oberoende investerare att 
lämna in anbud för den nödvändiga 
investeringen i ett transmissionssystem 
och, när den gör det, får den ålägga 
TSO:n
– att acceptera finansiering av tredje part,
– att acceptera att konstruktionsarbete 
utförs av tredje part och att de nya 
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tillgångarna konstrueras,
– att gå med på att använda de nya 
tillgångarna.
De aktuella finansiella arrangemangen 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten 
eller annan behörig nationell offentlig 
myndighet. I båda fallen ska 
avgiftsbestämmelserna medge intäkter 
som täcker kostnaderna för sådana 
investeringar.
29. De behöriga nationella offentliga 
myndigheterna ska övervaka och 
utvärdera genomförandet av 
investeringsplanen.
30. TSO:er ska vara skyldiga att utarbeta 
och offentliggöra öppna och effektiva 
förfaranden för en icke-diskriminerande 
anslutning av nya kraftverk till nätet.
Dessa förfaranden ska godkännas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna eller 
annan behörig nationell offentlig 
myndighet.
31. TSO:er ska inte ha rätt att vägra 
anslutning till ett nytt kraftverk på grund 
av tänkbara framtida begränsningar av 
tillgänglig nätverkskapacitet, t.ex. 
överbelastning i avlägsna delar av 
överföringsnätet. TSO:er ska vara 
skyldiga att tillhandahålla den 
nödvändiga informationen.
32. TSO:er ska inte ha rätt att vägra en ny 
anslutningspunkt enbart på grund av att 
denna nya anslutning skulle leda till 
ytterligare kostnader på grund av behovet 
att öka kapaciteten för nätelementen som 
ligger nära denna nya anslutningspunkt.

Or. en

Motivering

Medlemsstater som inte har genomfört åtskillnad av ägandet ges en möjlighet att ytterligare 
liberalisera sina marknader utan att behöva tillgripa åtskillnad av ägandet.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Oberoende systemansvariga
1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får medlemsstaterna 
bevilja undantag från artikel 8.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig utses av 
medlemsstaten på förslag av 
överföringssystemets ägare och att 
kommissionen godkänner utnämningen.
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 8.1.
2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig om 
följande villkor är uppfyllda:
a) Den sökande visar att den uppfyller 
kraven i artikel 8.1 b–d.
b) Den sökande visar att den förfogar över 
nödvändiga ekonomiska, tekniska och 
personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 9.
c) Den sökande förbinder sig att 
genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.
d) Överföringssystemets ägare visar att 
man kan fullgöra sina skyldigheter enligt 
punkt 6. I det avseendet ska ägaren 
tillhandahålla samtliga utkast till avtal 
med det sökande företaget och övriga 
relevanta enheter.
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e) Den sökande visar att man kan fullgöra 
sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde 
till nät för gränsöverskridande elhandel, 
inbegripet samarbete mellan 
systemansvariga för överföringssystem på 
EU- och regional nivå.
3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a 
och 10.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 8b ska tillämpas.
4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 8b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte 
har genomfört dess beslut inom två 
månader ska den, inom sex månader, på 
förslag av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år.
Ägaren av överföringssystemet får när 
som helst och enligt förfarandet i artikel 
10.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en 
ny oberoende systemansvarig utses.
5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen av 
avgifter för tillträde, 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt att driva, underhålla 
och utveckla överföringssystemet och att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
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(inbegripet tillståndsförfarande), 
uppförande och start av den nya 
infrastrukturen. I detta syfte ska den 
agera som systemansvarig för 
överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare får 
inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för 
investeringsplanering.
6. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska överföringssystemets ägare 
fullgöra följande skyldigheter:
a) Att erbjuda den oberoende 
systemansvarige det samarbete och stöd 
som krävs för att denne ska kunna utföra 
sina uppgifter, i synnerhet all relevant 
information.
b) Att finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller medge att 
finansieringen görs av någon berörd part, 
inklusive den oberoende systemansvarige.
Finansieringsmetoden ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska, innan beslut om godkännande fattas, 
samråda med tillgångarnas ägare och 
andra berörda parter.
c) Att stå för skadeståndsansvar i 
anslutning till nättillgångarna, med 
undantag av den del av ansvaret som 
avser den oberoende systemansvariges 
uppgifter.
d) Att ge garantier för att underlätta 
finansieringen av utbyggnad av nätet, 
med undantag av sådana investeringar 
där denne, i enlighet med b, har medgett 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inklusive den oberoende 
systemansvarige.
7. Den berörda nationella 
konkurrensmyndigheten ska i nära 
samverkan med tillsynsmyndigheten ges 
alla relevanta befogenheter för att på ett 
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effektivt sätt kunna övervaka att ägaren 
av överföringssystemet fullgör sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Or. en

Motivering

Alternativet med oberoende systemoperatörer erbjuder inget realistiskt alternativ till åtskillnad 
av ägandet på grund av de mycket höga tillsynskostnaderna.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a utgår
Åtskillnad av ägare till överföringssystem
1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
som ingår i vertikalt integrerade företag 
vara oberoende av annan verksamhet som 
inte rör överföring, åtminstone när det 
gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande.
2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystemet som avses i punkt 1 
är oberoende ska följande minimikriterier 
gälla:
a) Personer som ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare får inte ingå i 
företagsstrukturer i det integrerade 
elföretag som direkt eller indirekt 
ansvarar för den dagliga verksamheten 
avseende produktion, distribution eller 
leverans av el.
b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ingår i ledningen av 
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överföringssystemets ägare beaktas på ett 
sätt som garanterar att dessa personer 
kan agera självständigt.
c) Överföringssystemets ägare ska 
upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtas för att 
utesluta diskriminerande beteende, och se 
till att planen följs. I planen ska det anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
har för att detta mål ska uppfyllas. Den 
person eller det organ som ansvarar för 
att övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig 
rapport, som ska offentliggöras, om de 
åtgärder som vidtagits.
3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 2. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra oväsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 27b.3.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser bygger på artikel 10 och är inte längre relevanta om artikel 10 utgår.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c, punkt 1, led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Övervaka graden av marknadsöppnande 
och konkurrens på grossist- och 
slutkundsnivå, samt även elhandel, priser 
för hushållen, andel kunder som byter 
leverantör, andel kunder som får sina 
leveranser avstängda och hushållens 

i) Övervaka graden av marknadsöppnande 
och konkurrens på grossist- och 
slutkundsnivå, samt även elhandel, priser 
för hushållen, andel kunder som byter 
leverantör, andel kunder som får sina 
leveranser anslutna och avstängda, 
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klagomål i ett överenskommet format, samt 
tillsammans med 
konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, och tillhandahålla 
relevant information, och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

underhållskostnader och hushållens 
klagomål i ett överenskommet format, samt 
tillsammans med 
konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, och tillhandahålla 
relevant information, och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

Or. en

Motivering

Att ge myndigheten behörighet att övervaka ett större urval av kostnader och avgifter ökar 
konsumenternas valfrihet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c, punkt 1, led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en hög standard på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna på elområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de åtgärder för 
konsumentskydd som avses i bilaga A är 
effektiva.

k) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet, 
säkerställa en jämn, öppen och hög 
standard inom EU på de 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänsterna för elkonsumenter, även 
privatpersoner, och garantera skydd för 
utsatta kunder, samt se till att samtliga de 
åtgärder för konsumentskydd som avses i 
bilaga A är effektiva.

Or. en

Motivering

Ytterligare förtydliganden av myndighetens skyldigheter bidrar till en effektivare marknad 
och kommer i slutändan konsumenterna till godo.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1, punkt 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c, punkt 1, led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett 
harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

m) Säkerställa tillgången till 
förbrukningsuppgifter, inklusive uppgifter 
om priser och alla tillhörande kostnader, 
tillämpningen av ett harmoniserat format 
för sådana förbrukningsuppgifter och 
snabb tillgång för alla kunder till sådana 
uppgifter enligt punkt h i bilaga A.

Or. en

Motivering

Ytterligare förtydliganden av myndighetens skyldigheter bidrar till en effektivare marknad 
och kommer i slutändan konsumenterna till godo.
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