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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.



PR\707408DA.doc 3/72 PE402.516v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................68



PE402.516v01-00 4/72 PR\707408DA.doc

DA



PR\707408DA.doc 5/72 PE402.516v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om 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))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0528),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0316/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) EU har sat det mål, at 20 % af 
energiforbruget i 2020 skal komme fra 
vedvarende energi. Der bør træffes alle 
foranstaltninger til sikring af, at dette mål 
opfyldes, ved at give førsteprioritet til 
denne form for elektricitet, når det er 
muligt.

Or. en
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Begrundelse

Vedvarende energi skal gives prioriteret adgang til nettet og dermed gøre det muligt for 
medlemsstaterne at opfylde deres mål vedrørende denne energiform.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Markederne i mange medlemsstater 
domineres af store markedsdeltagere. De 
regulerende myndigheder bør tildeles 
beføjelser til at kortlægge et elselskabs 
markedsdominans og fremsætte en 
mellemlangsigtet plan for begrænsning af 
andelen på et relevant marked til 20 %. 
Det relevante marked bør fastlægges af 
Kommissionen, og der tages herunder 
hensyn til eventuelle ændringer i 
markedets geografiske omfang.

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, og sikre andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som 
markederne bliver mere integrerede, vil markedets geografiske omfang udvides, således at 
denne bestemmelse vil gøre det muligt for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne 
bliver mere integrerede.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De systemer, der indføres, bør være 
effektive med hensyn til at bilægge 
eventuelle interessekonflikter mellem 
producenter og 
transmissionssystemoperatører og bør
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ikke skabe en kostbar og tung 
reguleringsordning for de nationale 
reguleringsmyndigheder, som er 
besværlig og dyr at føre ud i livet.

Or. en

Begrundelse

Alle systemer, der indføres, skal være effektive og enkle.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at styrke konkurrencen på det 
indre marked for elektricitet bør
erhvervskunder kunne vælge deres 
leverandører og indgå kontrakt om 
elleverancer med flere leverandører.
Forbrugerne bør beskyttes mod 
eneretsklausuler i kontrakterne, hvis sigte 
er at udelukke konkurrerende og/eller 
supplerende tilbud.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal sigte mod at tillade forbrugerne at nyde godt af lavere energipriser og skal 
derfor hindre etablerede dominerende leverandører i at indføje eneretsklausuler i 
kontrakterne med kunderne. Eneretsklausuler hindrer erhvervskunder i at anvende flere 
leverandører, som kunne sikre dem store besparelser på elregningen.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem (13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
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net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør agenturet
have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet kan tjene som en loyal mægler, der sikrer, at alle medlemsstater arbejder på 
samme grundlæggende vilkår. Agenturet skal besidde mere teknisk kompetence end 
Kommissionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En harmonisering af de nationale 
regulerende myndigheders beføjelser bør
omfatte incitamenter og sanktioner over 
for energiselskaberne. Agenturet bør
tildeles relevante beføjelser til at gå 
forrest i bestræbelserne på at sikre 
ensartethed i incitamenter og sanktioner i 
alle medlemsstater og udstikke 
retningslinjer for sådanne 
foranstaltninger.
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Or. en

Begrundelse

Agenturet skal sikre en fælles tilgang til disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der er behov for, at de regulerende 
myndigheder på henholdsvis 
energimarkedet og finansmarkedet 
samarbejder for at sætte hinanden i stand 
til at danne sig et overblik over de 
pågældende markeder, og de bør have 
kompetence til at indhente relevante 
oplysninger fra energiselskaberne i kraft 
af fyldestgørende og tilstrækkelige 
beføjelser med hensyn til efterforskning, 
tvistbilæggelse og pålæggelse af effektive 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af de nugældende direktiver giver anledning til bekymring. For at 
garantere en effektiv åbning af det indre marked for elektricitet skal de nationale regulerende 
myndigheder være i stand til at samarbejde med andre relevante regulerende myndigheder 
for at kunne sikre en effektiv overvågning af elmarkedet, og de skal i påkommende tilfælde 
kunne pålægge elselskaber, der ikke opfylder de forpligtelser, som er fastsat i dette direktiv, 
effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Forbrugerne bør være fokus for 
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dette direktiv. Der er behov for at styrke 
og sikre forbrugernes eksisterende 
rettigheder, der bør inkludere større 
gennemsigtighed og mere repræsentation.
Forbrugerbeskyttelsen skal sikre, at alle 
kunder drager fordel af et 
konkurrencemarked.
Forbrugerrettighederne bør håndhæves af 
de nationale regulerende myndigheder 
gennem incitamenter og sanktioner over 
for de virksomheder, som ikke efterlever 
forbrugerbeskyttelses- og 
konkurrencereglerne.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Energifattigdom er et voksende 
problem i Fællesskabet. Medlemsstaterne
bør udarbejde nationale handlingsplaner 
for at bekæmpe energifattigdom og sikre 
sårbare forbrugere overkommelige priser.
Der er behov for en integreret tilgang, og 
foranstaltningerne bør omfatte sociale 
takster og energieffektivitetsforbedringer i 
boliger. Dette direktiv bør som et 
mindstemål muliggøre positiv 
særbehandling af sårbare kunder gennem 
prismodellerne.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Dette direktiv bør sigte mod 
etableringen af et sandt europæisk net, og 
i den forbindelse bør agenturet have 
ansvaret for reguleringsspørgsmål 
vedrørende grænseoverskridende 
sammenkoblinger og regionale markeder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal regulere grænseoverskridende sammenkoblinger og regionale markeder for at 
sikre, at de udvikles og forvaltes på en klar, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Et øget regionalt samarbejde bør
være det første skridt i etableringen af et 
fuldt integreret europæisk elnet, der i 
sidste ende omfatter de elektricitetsøer, 
som i øjeblikket findes i EU.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal sigte mod etableringen af et ægte europæisk elnet, og sammenkoblingen af 
disse regioner er derfor et afgørende skridt.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. -1 (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
"Artikel 1
I dette direktiv fastsættes fælles regler for 
produktion, transmission, distribution og 
forsyning af elektricitet med henblik på at 
skabe integrerede konkurrencebaserede 
energimarkeder i EU. Det fastlægger 
regler for, hvorledes elektricitetssektoren 
skal organiseres og fungere, hvordan der 
opnås adgang til markedet, hvilke 
kriterier og procedurer der skal anvendes 
ved indkaldelse af tilbud og udstedelse af 
bevillinger, samt hvorledes nettene skal 
drives. Det fastlægger endvidere 
forsyningsforpligtelserne og 
elforbrugernes rettigheder og afklarer de 
konkurrencemæssige forpligtelser."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 1 i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af nye elementer til den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal udvides for at sikre, at forbrugerne er fokus for direktivet.
Koblingen til konkurrencemæssige forpligtelser skal også understreges.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 35 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Som nr. 35 tilføjes:
"35. "fair konkurrence på et åbent 
marked": bestræbelser hen imod en 
tilstand, hvor intet selskab har en 
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markedsandel på over 20 % af det 
relevante marked"

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 35 til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, som i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre 
andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, 
vil markedets geografiske omfang udvides, således at denne bestemmelse vil gøre det muligt 
for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne bliver mere integrerede.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) Som nr. 36 tilføjes:
"36."energifattigdom": en husstand, som 
ikke har råd til at opvarme hjemmet til en 
acceptabel standard. Dette bygger på de 
niveauer, som anbefales af 
Verdenssundhedsorganisationen, nemlig 
mindst 18° C for alle opholdsrum, når 
disse er beboede (18-22° C afhængig af 
rummets funktion). Det omfatter også 
evnen til at købe andre energitjenester i
hjemmet til en rimelig pris. En husstand 
er energifattig, hvis dens andel af 
energiudgifterne i de samlede 
husstandsudgifter udgør mere end det 
dobbelte af de nationale gennemsnitlige 
energiudgifter"

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 36 til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Som følge af en manglende definition indsamler medlemsstaterne ikke officielt oplysninger om 
det store antal borgere, der lever i energifattigdom. Ved at støtte en fælles definition vil 
medlemsstaterne blive opmærksomme på problemets omfang og bør anspores til at træffe 
foranstaltninger for at løse det. Denne definition, som bygger på forskning foretaget af en 
gruppe af europæiske universitetsfolk, sikrer en relativ beregning, der kan anvendes over hele 
EU. Den tager sigte på lavindkomsthusstande, som betaler forholdsmæssigt mere for deres 
energi end højindkomsthusstande.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) Som nr. 37 tilføjes:
"37. "overkommelig pris": en pris fastsat 
af medlemsstaterne på nationalt plan i 
samråd med de nationale regulerende 
myndigheder, arbejdsmarkedsmarkedets 
parter og relevante interessegrupper 
under hensyntagen til definitionen af 
"energifattigdom", jf. artikel 2, nr. 36"

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 37 til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Begrebet "overkommelig pris" skal defineres på medlemsstatsplan, da det helt klart er et 
emne, der er undergivet nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
privatkunder og ... små virksomheder, 
nemlig virksomheder med under 50 
ansatte og en årlig omsætning eller 
balance på højst 10 mio. EUR, omfattes 
af en forsyningspligt, dvs. har ret til at få 
leveret elektricitet af en bestemt kvalitet 
til overkommelige, let og klart 
sammenlignelige, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende priser. Disse kunder skal 
have adgang til valgmuligheder, en fair 
behandling, repræsentation og 
klagemuligheder. Tjenesteydelsernes 
kvalitet skal være en central del af 
elselskabernes ansvar. Medlemsstaterne 
kan for at sikre forsyningspligt med 
henblik herpå udpege en 
forsyningspligtig leverandør.
Medlemsstaterne skal pålægge 
distributionsselskaberne en forpligtelse 
til at tilslutte kunderne til deres net i 
henhold til vilkår, betingelser og tariffer, 
som er fastlagt efter proceduren i artikel 
23, stk. 2. Dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne styrker 
de private, små og mellemstore 
forbrugeres markedsposition ved at 
fremme mulighederne for, at denne 
forbrugergruppe frivilligt kan lade sig 
repræsentere samlet."

Or. en

(Indføjelse af nye elementer i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Energi er af afgørende betydning for forbrugernes dagligliv, og det er af største betydning at 
sikre adgang til elektricitet til en overkommelig pris. Som følge af særlige omstændigheder i 
forbindelse med åbningen af elmarkedet, skal forbrugernes rettigheder sikres.
Forsyningspligten er et vigtigt middel til sikring af forbrugerbeskyttelsen. Der skal udstikkes 
klare retningslinjer for at sikre en ægte forsyningspligtydelse, som fremhæver hensynet til 
lavindkomstkunder og sårbare kunder.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Artikel 3, stk. 5, affattes således:
"5. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at beskytte de 
endelige kunder og sikrer især, at der er 
passende sikkerhedsforanstaltninger, 
der beskytter sårbare kunder, herunder 
forbud mod at afbryde forsyningen i 
tilfælde, hvor kunden helt klart ikke kan 
betale. I den forbindelse anerkender
medlemsstaterne energifattigdom, jf. 
artikel 2, og fastsætter definitioner på 
sårbare kunder. Medlemsstaterne sikrer, 
at rettigheder og forpligtelser i tilknytning 
til sårbare forbrugere håndhæves, og 
træffer navnlig foranstaltninger til 
beskyttelse af endelige kunder i 
fjerntliggende egne. De sikrer et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så 
vidt angår gennemsigtighed i 
kontraktbetingelser og -vilkår, 
almindelig information og ordninger for 
bilæggelse af tvister. Medlemsstaterne 
sikrer, at privilegerede kunder reelt kan 
skifte til en ny leverandør. Med hensyn 
til i det mindste privatkunder omfatter 
disse foranstaltninger de tiltag, der 
omhandles i bilag A."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 5, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der bør tages hensyn til sårbare kunders rettigheder i forbindelse med offentlige 
serviceforpligtelser og forsyningspligter. Sådanne foranstaltninger findes allerede i det 
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nugældende direktiv, men bør styrkes via anerkendelse af energifattigdom og gennemføres 
fuldt ud gennem harmoniserede regler

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I artikel 3 indsættes som stk. 5a:
"5a. Medlemsstaterne indfører 
hensigtsmæssige foranstaltninger imod 
energifattigdom i de nationale 
energihandlingsplaner for at sikre, at 
antallet af personer, der lever i 
energifattigdom, falder i reale termer, og 
underretter Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger. Medlemsstaterne kan 
anlægge en integreret tilgang til sikring 
af, at forsyningspligten og de offentlige 
serviceforpligtelser opfyldes. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte særlige 
tariffer for sårbare forbrugere og 
individuelle husstande og skal omfatte 
energieffektivitetsforbedringer.
Kommissionen fastlægger indikatorer til 
overvågning af sådanne foranstaltningers 
virkning på energifattigdommen. Sådanne 
foranstaltninger må ikke hæmme 
åbningen af markedet som omhandlet i 
artikel 21."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stk. 5a i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Energifattigdom er et voksende problem i alle medlemsstater. Der er behov for en integreret 
metode, og de nationale tilsynsmyndigheders rolle er af væsentlig betydning. Kommissionen 
skal også påtage sig ansvaret for at overvåge medlemsstaternes fremskridt på dette område 
og for at videreformidle medlemsstaternes vellykkede foranstaltninger med henblik på at 
bekæmpe energifattigdom.
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Artikel 3, stk. 6, første afsnit, litra a),
affattes således:
"a) hver energikildes bidrag til 
leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år på en harmoniseret og 
forståelig måde i hver af medlemsstaterne, 
således at oplysningerne er let 
sammenlignelige"

Or. en

(Samme ordlyd som i direktiv 2003/54/EF med indføjelse af "på en harmoniseret og forståelig 
måde i hver af medlemsstaterne, således at oplysningerne er let sammenlignelige")

Begrundelse

Det er vigtigt, at kunderne modtager klare og let forståelige oplysninger for at kunne foretage 
sammenligninger af leverandørerne på et ensartet grundlag.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) Artikel 3, stk. 6, første afsnit, litra b),
affattes således:

"b)... oplysninger om miljøpåvirkning i 
det mindste i form af CO2-emissioner og 
radioaktivt affald som følge af den 
elektricitet, som er produceret ved hjælp 
af leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
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foregående år."

Or. en

(Ændring af artikel 3, stk. 6, første afsnit, litra b), i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Ikke alle kunder har adgang til internettet, og disse oplysninger skal som sådan indføjes på 
regningerne.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1f) Artikel 3, stk. 6, tredje afsnit, affattes 
således:
"De nationale regulerende myndigheder
træffer de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at leverandørernes 
oplysninger til deres kunder i henhold til 
denne artikel er pålidelige. Reglerne 
vedrørende præsentationen af 
oplysningerne skal harmoniseres i 
medlemsstaterne og på de relevante 
markeder. Gennemførelsen overvåges af 
agenturet."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 6, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

For at forbrugerne kan udøve deres ret til at kunne foretage et reelt valg, skal de have adgang 
til oplysninger, som bidrager til såvel sociale som miljømæssige mål. Et reelt forbrugervalg 
forudsætter, at forbrugeren er i stand til at foretage sammenligninger på et ensartet grundlag.
Præsentationen af oplysninger skal harmoniseres for alle elforbrugeres vedkommende.
Konsekvens vil sikre gennemsigtighed og forbedre kundens evne til at skifte leverandør og 
foretage et informeret valg af leverandør.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 g (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1g) Artikel 3, stk. 7, affattes således:
"7. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed og 
miljøbeskyttelse, som skal hindre 
forskelsbehandling, navnlig af personer 
med en lav indkomst, energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og midler 
til bekæmpelse af klimaændringer, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet."

Or. en

(Ændring af artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF med indskydelse af "skal hindre 
forskelsbehandling, navnlig af personer med lav indkomst")

Begrundelse

Mange forbrugere er i øjeblikket udsat for forskelsbehandling, navnlig forbrugere med en lav 
indkomst eller bosiddende i bestemte geografiske områder.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 h (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1h) I artikel 3 indsættes som stk. 7a:
"7a. For at fremme energieffektiviteten 
og bidrage til at lempe 
energifattigdommen stiller de nationale 
regulerende myndigheder krav til 
elleverandørerne om, at de indfører 
prisformler, som omfatter stigende 
bloktariffer, hvorved prisen stiger ved øget 
forbrug. De nationale regulerende 
myndigheder sikrer, at den del af 
forbruget, af hvilket der opkræves en 
lavere pris, svarer til 
lavindkomsthusstandes typiske forbrug."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stk. 7a i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Denne tarifmodel vil vende op og ned på den nuværende prismodel. I en tid, hvor vi bestræber 
os på at nedbringe energiforbruget, belønner den nuværende prismodel folk med lavere 
priser, jo mere energi de anvender. Denne model skal være omkostningsneutral for 
elselskaberne, men vil anspore til energieffektivitet. Modellen vil komme til sin fulde ret, når 
der indføres intelligente målere.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 i (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1h) I artikel 3 indsættes som stk. 9a:
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"9a. I tilfælde, hvor elselskaberne 
bevisligt har væltet omkostningerne ved 
udstedelse af certifikater i forbindelse med 
ordningen for handel med emissioner 
over på kunderne, selv om disse 
certifikater er udstedt vederlagsfrit, kan 
medlemsstaterne kræve tilbagebetaling fra 
disse selskaber gennem ekstrabeskatning.
Provenuet skal anvendes til at fremme 
energieffektiviteten i den opkrævende 
medlemsstat."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stk. 9a i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

En lang række virksomheder har skaffet sig hurtige kæmpefortjenester gennem ordningen for 
handel med emissioner i tilfælde, hvor de har fået udstedt certifikater i forbindelse med denne 
ordning vederlagsfrit, men ikke desto mindre har væltet de nominelle omkostninger ved 
udstedelsen af certifikaterne over på forbrugerne.

Ændringsforslag 25

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 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

10. Kommissionen vedtager retningslinjer
for gennemførelsen af denne artikel senest 
et år efter dette direktivs ikrafttræden. 
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

Dette skal være en bindende foranstaltning, som træffes i tide.
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 
2003 om betingelserne for netadgang i 
forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling

5a. Medlemsstaterne og de nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører med det mål at oprette et 
europæisk konkurrencemarked og lette 
harmoniseringen af deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter de
regioner, Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 2h, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om 
betingelserne for netadgang i forbindelse 
med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling

Or. en

Begrundelse

Det regionale samarbejde kan fremme markedsintegrationen og skabe et europæisk
konkurrencemarked. For at sikre, at det regionale samarbejde fører til forenelige systemer og 
til et ægte paneuropæisk marked, skal det også kræves af de regulerende myndigheder, 
transmissionssystemoperatørerne og ACER, at de iværksætter et tværregionalt samarbejde.
ACER skal gives beføjelser til at fremsætte passende anbefalinger til fremme af 
markedsintegrationen. Initiativer til fremme af regionale markeder må ikke blive eksklusive, 
og der skal være en klar reguleringsordning for disse markeder; ellers er der risiko for, at der 
opstår et lovgivningstomrum.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I artikel 5a indsættes som stk. 1a:
"Agenturet samarbejder med de nationale 
regulerende myndigheder og udskilte 
transmissionssystemoperatører (i 
overensstemmelse med dette direktivs 
kapitel IV) for at sikre konvergens mellem 
reguleringsordningerne i de forskellige 
regioner med det sigte at gennemføre et 
europæisk konkurrencemarked. Hvor der 
efter agenturets opfattelse er behov for 
bindende regler for et sådant samarbejde, 
fremsætter det passende anbefalinger.
Agenturet bliver den ansvarlige 
regulerende myndighed på de regionale 
markeder."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stk. 2 i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende det foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 6, stk. 2, indføjes som litra
ia):
"ia) medlemsstaternes bidrag til 
opfyldelsen af en målsætning om 20 % for 
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vedvarende energi senest i 2020"

Or. en

(Indføjelse af et nyt litra i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medlemsstaterne skal tage hensyn til deres forpligtelser med hensyn til målsætningen om 
20 % vedvarende energi, som Rådet opstillede i sine konklusioner den 8. og 9. marts 2007, 
når de vurderer ny produktionskapacitet. Disse målsætninger kan ændres gennem 
lovgivningen.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 6, stk. 2, indføjes som litra
ib):
"ib) nødvendigheden af, at producenterne 
tager hensyn til ordningen for handel med 
emissioner."

Or. en

(Indføjelse af et litra k) i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medlemsstaterne skal tage hensyn til virkningerne af EU's ordning for handel med 
emissioner, når de vurderer ny produktionskapacitet.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 7 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Artikel 7, stk. 5, affattes således:
"5. Medlemsstaterne udpeger en 
myndighed, et offentligt organ eller et 
privat organ, der er uafhængigt af 
produktion, transmission, distribution 
og forsyning af elektricitet, og som kan 
være en national regulerende myndighed 
som omhandlet artikel 22a, stk. 1, som 
ansvarlig for tilrettelæggelsen og 
overvågningen af samt kontrollen med 
udbudsproceduren, jf. stk. 1-4. ...
Denne myndighed eller dette organ 
træffer alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre fortroligheden af de 
oplysninger, som tilbuddene 
indeholder."

Or. en

(Ændring af artikel 7, stk. 5, i direktiv 2003/54/EF, idet følgende slettes: "Hvis en 
transmissionssystemoperatør, hvad angår ejerskab, er fuldstændig uafhængig af andre 

aktiviteter, der ikke vedrører transmissionssystemet, kan transmissionssystemoperatøren 
udpeges som det ansvarlige organ for tilrettelæggelse og overvågning af samt kontrol med 

udbudsproceduren").

Begrundelse

Dette skal være den nationale regulerende myndigheds ansvar og ikke 
transmissionssystemoperatørernes.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan gøre undtagelser 
fra stk. 1, litra b), og stk. 1, litra c), indtil 
den [gennemførelsesdato + 2 år], forudsat
at transmissionssystemoperatørerne ikke 

udgår
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indgår i et vertikalt integreret selskab.

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke relevant i et system med fuld ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som 
transmissionssystemoperatør i flere 
medlemsstater for de pågældende 
transmissionssystemer. Intet andet selskab
kan indgå i dette jointventure, medmindre 
det er blevet godkendt som uafhængig 
systemoperatør i henhold til artikel 10.

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som 
transmissionssystemoperatør i flere 
medlemsstater for de pågældende 
transmissionssystemer. Intet andet selskab 
kan indgå i dette jointventure, medmindre 
det til fulde opfylder bestemmelserne i 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Selskaber, der ikke er fuldt adskilte, må ikke gives tilladelse til at optræde som 
transmissionssystemoperatør.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 8b – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Kommissionen vedtager retningslinier 13. Kommissionen vedtager senest et år 
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med nærmere procedurer for anvendelsen 
af stk. 6-9. 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.

efter dette direktivs ikrafttræden 
retningslinjer med nærmere procedurer for 
anvendelsen af stk. 6-9. 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

Dette skal være en bindende foranstaltning, som træffes i tide.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre, at systemet til stadighed kan 
imødekomme rimelige krav om 
transmission af elektricitet, og på 
almindelige økonomiske vilkår drive, 
vedligeholde og udbygge sikre, pålidelige 
og effektive transmissionssystemer under 
behørig hensyntagen til miljøet og fremme 
effektiv energiudnyttelse samt forskning og 
innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse.

a) at sikre, at systemet til stadighed kan 
imødekomme rimelige krav om 
transmission af elektricitet, og på 
almindelige økonomiske vilkår drive, 
vedligeholde og udbygge sikre, pålidelige 
og effektive transmissionssystemer under 
behørig hensyntagen til miljøet og fremme 
af effektiv energiudnyttelse samt forskning 
og innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse; arbejde hen imod 
etableringen af intelligente net inden for 
10 år i henhold til en trindelt tidsplan i 
samråd med de nationale regulerende 
myndigheder og agenturet. 
Systemoperatøren er ved udviklingen af 
nettet ansvarlig for planlægning 
(herunder godkendelsesprocedure), anlæg 
og idriftsættelse af den nye infrastruktur.

Or. en
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Begrundelse

Udviklingen af intelligente net vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugernes 
muligheder for at øve en positiv indflydelse på markedet. Der er behov for at drage klare 
grænser for at sikre, at alle ved, hvor ansvaret er placeret.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 9 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Artikel 9, litra d), affattes således:
"d) at give operatørerne for eventuelle 
andre systemer, som hans system er 
sammenkoblet med, de oplysninger, som 
er nødvendige for en sikker og effektiv 
drift ..."

Or. en

(Samme ordlyd som i artikel 9, litra d), i direktiv 2003/54/EF, idet følgende slettes "af det 
sammenkoblede system og for samordnet udbygning og interoperabilitet")

Begrundelse

Der er behov for, at vi fastsætter fælles normer, således at vi kan arbejde hen imod et fælles 
europæisk system.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 9 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I artikel 9 indsættes som litra fa):
"fa) at inddrive overbelastningsafgifter og 
betalinger inden for rammerne af 
mekanismen for kompensation mellem 
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transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, at 
indrømme og forvalte tredjepartsadgang 
og at give begrundede redegørelser, når 
adgang nægtes, hvilket skal overvåges af 
de nationale regulerende myndigheder; 
under udførelsen af deres opgaver i 
henhold til denne artikel skal 
transmissionssystemoperatørerne i første 
række tjene interesserne i den region, 
hvori de opererer"

Or. en

(Indsættelse af et nyt litra fa) i artikel 9 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Dette beskriver nærmere en række af de aktiviteter, som skal udføres af 
transmissionssystemoperatørerne, men vi bør også sikre gennemsigtighed med hensyn til 
begrundelserne for at nægte adgang.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
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 
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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 10-årig
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 
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 
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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), 
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 
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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 
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

Modellen med den uafhængige systemoperatør indebærer bureaukrati og 
omkostningskrævende myndighedstilsyn og er derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld 
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ejendomsretlig adskillelse. Ordføreren vil ud over fuld ejendomsretlig adskillelse overveje 
enhver anden model, der giver nye konkurrenter på markedet garantier, sikrer, at der ikke 
opstår interessekonflikter og er lige så effektiv som en model med ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 38

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.
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 
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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

Se begrundelsen vedrørende det foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Artikel 11, stk. 2, affattes således:
"2. Lastfordelingen af 
produktionsanlæggene og brugen af 
samkøringslinjerne sker på grundlag af 
objektive kriterier, som skal være 
godkendt af de nationale regulerende 
myndigheder, og som skal offentliggøres 
og anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde, der sikrer et velfungerende indre 
marked for elektricitet. I 
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kriterieopstillingen tages der hensyn til 
den økonomiske rangfølge af elektricitet 
fra disponible produktionsanlæg eller 
fra overførsel via samkøringslinjer, og 
der tages hensyn til de tekniske 
begrænsninger i systemet."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Uafhængige nationale regulerende myndigheder er bedre i stand til at være objektive end 
medlemsstaternes regeringer.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
"3. En national regulerende myndighed 
skal kræve, at systemoperatøren ved 
lastfordelingen af produktionsanlæg 
giver forrang til produktionsanlæg, der 
anvender vedvarende energikilder eller 
affald, eller som har en samproduktion 
af elektricitet og varme, medmindre de 
tekniske balanceringskrav eller nettets 
sikkerhed og pålidelighed bringes i fare."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 11, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Vedvarende energi skal gives prioriteret adgang til nettet, forudsat der ikke er nogen tekniske 
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balanceringsproblemer forbundet hermed. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for at 
opfylde deres mål for vedvarende energi.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Artikel 11, stk. 5, affattes således:
"5. Medlemsstaterne kan gennem de 
nationale regulerende myndigheder
kræve, at 
transmissionssystemoperatører opfylder 
mindstekrav med hensyn til 
vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet, herunder 
sammenkoblingskapacitet. De nationale 
regulerende myndigheder bør tildeles 
bredere beføjelser, som sikrer, at der tages 
hensyn til den europæiske forbruger i 
deres arbejde."

Or. {EN}en

(Samme ordlyd som artikel 11, stk. 5, i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsen skal have førsteprioritet, når der træffes beslutninger om 
vedligeholdelse, for at sikre, at denne ikke har nogen skadelige virkninger for slutbrugerne. I 
øjeblikket har mange nationale regulerende myndigheder ingen beføjelser til at tage hensyn 
til den europæiske forbruger, således at alle beslutninger alene træffes med sigte på den 
nationale forbruger; det er nødvendigt, at dette ændres, hvis der skal skabes et ægte 
europæisk energimarked.
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 14, stk. 1, affattes således:
"1. Distributionssystemoperatøren har 
ansvaret for at sikre, at systemet på lang 
sigt kan imødekomme rimelige krav til 
eldistributionen, for på økonomiske vilkår 
at drive, opretholde og udvikle et sikkert, 
pålideligt og effektivt 
distributionssystem i sit område under 
behørig hensyntagen til miljøet, og for at 
fremme energieffektiviteten."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 14, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Distributionssystemoperatøren skal have samme ansvar som transmissionssystemoperatøren 
for at opfylde ovennævnte kriterier.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Artikel 14, stk. 4, affattes således:
"4. En medlemsstat skal kræve, at 
distributionssystemoperatøren ved 
lastfordelingen af produktionsanlæggene 
giver forrang til produktionsanlæg, der 
anvender vedvarende energikilder eller 
affald, eller som har en kombineret 
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kraftvarmeproduktion, medmindre de 
tekniske balanceringskrav eller nettets 
sikkerhed og pålidelighed bringes i fare."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 14, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Vedvarende energi skal gives prioriteret adgang til nettet, forudsat der ikke er nogen tekniske 
balanceringsproblemer forbundet hermed. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for at 
opfylde deres mål for vedvarende energi.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) I artikel 14 indsættes som stk. 4a:
"4a. Medlemsstaterne forpligter sig også 
til at installere intelligente målere og net 
senest 10 år efter dette direktivs 
ikrafttræden, hvilket skal være 
eldistributionsselskabernes ansvar. De 
nationale regulerende myndigheder 
udarbejder et rullende program, som 
sikrer, at denne frist overholdes."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stk. 4a i artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

EU skal anspore medlemsstaterne til at installere intelligente målere og net inden for en 
bestemt frist; erfaringen viser, at forbrugerne normalt bliver langt mere energibevidste, hvis 
de får et større kendskab til deres eget energiforbrug på realtidsbasis; dette vil resultere i 
større energieffektivitet.
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 14 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9d) I artikel 14 indsættes som stk. 4b:
"4b. Medlemsstaterne opmuntrer til 
modernisering af distributionsnettene, der 
skal bygges på en måde, som ansporer til 
decentraliseret produktion og sikrer 
energieffektivitet."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stk. 4b i artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gøre mere for navnlig at opmuntre til kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger de 
nationale regulerende myndigheder for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
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for det vertikalt integrerede selskab. for det vertikalt integrerede selskab.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal bære ansvaret for overvågningen af 
adskillelsesbestemmelserne for distributionssystemoperatørerne med henblik på at sikre 
disses uafhængighed.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 – litra c
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette bør ikke besluttes af Kommissionen under anvendelse af udvalgsproceduren, men under 
anvendelse af den fælles beslutningsprocedure.
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Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3a. Kommissionen vedtager 
minimumnormer om gennemsigtighed og 
klare ansvarsrelationer hos de nationale 
regulerende myndigheder gennem 
vedtagelse af retningslinjer, som sikrer, at 
de nationale regulerende myndigheder til 
fulde og på effektiv vis efterlever 
bestemmelserne i stk. 1 og 2. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftproceduren med kontrol som 
omhandlet i artikel 27b, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv åbning af det indre marked for elektricitet skal de nationale 
regulerende myndigheder være undergivet minimumsnormer for gennemsigtighed og klare 
ansvarsrelationer, som gør det muligt for dem effektivt at overvåge elmarkedet.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 

d) sikring af, at der med de laveste 
omkostninger for forbrugerne udvikles 
sikre, pålidelige og effektive netsystemer, 
fremme af systemtilstrækkelighed samt 
sikring af energieffektivitet og integrering 
af store og små vedvarende energikilder 
og distribueret produktion i både 
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og langt sigt transmissions- og distributionsnet

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder bør ikke have nogen indflydelse på 
energisammensætningen i medlemsstaterne; denne opgave skal være undergivet 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater.

b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater og agenturet.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal inddrages i alle grænseoverskridende aktiviteter for at sikre gennemsigtige og 
fair fremgangsmåder og investeringer af en tilstrækkelig størrelse; vi må ikke tillade, at der 
dannes et lovgivningsmæssigt tomrum, hvad angår de grænseoverskridende og regionale 
markeder.

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 

e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter, og 
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distributions og forsyningsaktiviteter. sikrer, at distributions- og 
transmissionstarifferne fastsættes i god tid 
forud for de relevante perioder, i hvilke de 
gælder.

Or. en

Begrundelse

En effektiv planlægning af investeringerne er af afgørende betydning for udviklingen af det 
indre marked for elektricitet, og de nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at 
sikre, at tarifferne fastsættes tids nok til at bistå med investeringsplanlægningen.

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den ti-årige europæiske 
netudviklingsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003.

f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den ti-årige europæiske 
netudviklingsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003; den ti-
årige investeringsplan skal sikre, at 
arbejdsstyrkens kvalitet og antal rækker 
til at opfylde 
tjenesteydelsesforpligtelserne; svigt i 
gennemførelsen af den ti-årige 
investeringsplan medfører 
forholdsmæssige sanktioner, der 
pålægges i overensstemmelse med de 
retningslinjer, agenturet har fastlagt.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal have ansvaret for at påse, at de ti-årige investeringsplaner 
indeholder bestemmelser til sikring af, at arbejdsstyrken er i stand til at opfylde de offentlige 
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serviceforpligtelser, som er fastsat i dette direktiv. Der skal indføres effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan tages i anvendelse over for elselskaber, der ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og gransker reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, fastsætter eller godkender 
normer og krav til tjenesteydelsernes og 
leverancernes kvalitet og evaluerer 
funktionen af reglerne for netsikkerhed 
og -pålidelighed, hvad angår 
tjenesteydelsernes og leverancernes 
kvalitet.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal kunne overvåge tjenesteydelsernes kvalitet samt nettets 
sikkerhed og pålidelighed for at sikre, at de offentlige serviceforpligtelser er opfyldt.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ia) Den overvåger forekomst af restriktiv 
kontraktspraksis, herunder 
eksklusivitetsbestemmelser, der kan 
hindre eller hæmme erhvervskunder i at 
vælge mere end en enkelt leverandør 
samtidig; de regulerende myndigheder 
skal i påkommende tilfælde underrette de 
nationale konkurrencemyndigheder om 
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en sådan praksis."

Or. en

Begrundelse

Ved at gøre det muligt for erhvervskunder at vælge deres leverandører og sikre, at de ikke 
begrænses af eksklusivbestemmelser, bidrager man til at styrke konkurrencen på det indre 
marked.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ib) Den anerkender kontraktsfrihed, 
hvad angår langtidskontrakter og 
muligheden for at indgå aktivbaserede 
kontrakter, forudsat at disse er forenelige 
med gældende EU-lovgivning."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at udvikle ny kapacitet, specielt hos nye markedsdeltagere, og 
langtidskontrakter med grundlastkunder kan være nødvendige for at sikre en del af
finansieringen af sådanne investeringer. Desuden bør en række store energiforbrugere have 
adgang til langsigtede, forudsigelige energikontrakter for at forblive konkurrencedygtige i 
forhold til andre regioner, hvos sådanne kontrakter findes.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Den overvåger den tid, det tager j) Den overvåger den tid, det tager 
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transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer.

transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer, og 
pålægger sanktioner i overensstemmelse 
med de retningslinjer, agenturet har 
fastlagt, hvis disse arbejder trækker ud 
uden rimelig grund.

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner, som kan pålægges 
elselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 57

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 høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service på el-
området og beskyttelse af sårbare kunder, 
samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne effektivt skal de bestemmelser, der er fastsat i bilag A, kunne 
håndhæves, og de regulerende myndigheder skal råde over effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan pålægges elselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv.



PE402.516v01-00 48/72 PR\707408DA.doc

DA

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Den offentliggør mindst en gang om året 
henstillinger vedrørende 
forsyningstariffernes overensstemmelse 
med artikel 3.

l) Den offentliggør mindst en gang om året 
henstillinger og afgørelser vedrørende 
forsyningstariffernes overensstemmelse 
med artikel 3 med henblik på på 
tidspunktet for direktivets gennemførelse 
at afskaffe generelle regulerede 
slutbrugerpriser, der er lavere end 
markedsværdien for den solgte 
elektricitet; der pålægges 
forholdsmæssige sanktioner, hvis dette 
ikke efterleves.

Or. en

Begrundelse

For at bistå med etableringen af det indre marked, skal regulerede tariffer, der er lavere end 
markedsrenten, afskaffes for at åbne markedet. Der skal indføres effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan pålægges elselskaber, der ikke efterlever dette.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"la) Den indberetter de medlemsstater, i 
hvilke de regulerede tariffer er lavere end 
markedsraten, til de nationale 
konkurrencemyndigheder og 
Kommissionen."

Or. en



PR\707408DA.doc 49/72 PE402.516v01-00

DA

Begrundelse

For at bistå med etableringen af det indre marked, skal regulerede tariffer, der er lavere end 
markedsrenten, afskaffes for at åbne markedet. Der skal indføres effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan pålægges elselskaber, der ikke efterlever dette.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oa) Den fastsætter eller godkender 
takster for adgang til nettet og
offentliggør metoden til fastsættelse af 
disse takster."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at fastsætte eller godkende takster 
for at sikre en fair adgang for alle aktører til elmarkedet, og metoden til fastsættelse af disse 
takster skal være gennemsigtig og offentliggøres i overensstemmelse med denne artikels stk. 
4.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ob) Den indfører prislofter på markeder, 
hvor der ikke er konkurrence, for en 
fastsat og begrænset periode for at 
beskytte kunderne mod markedsmisbrug; 
prislofterne skal fastsættes tilstrækkelig 
højt for ikke at afskrække nye 
markedsdeltagere og hindre eksisterende 
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konkurrenter i at ekspandere."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at pålægge prislofter over for 
tilfælde af en uforholdsmæssig stærk markedsposition, men disse lofter skal være tilstrækkelig 
høje for ikke at afskrække nye markedsdeltagere og hindre eksisterende konkurrenter i at 
ekspandere og det indre marked for elektricitet i at udvikle sig.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oc) Den udarbejder sammen med de 
relevante planlægningsmyndigheder 
retningslinjer for en tidsbegrænset 
godkendelsesprocedure for at anspore nye 
markedsdeltagere til produktion og 
handel; disse retningslinjer skal 
godkendes af agenturet for at sikre et 
mindstemål af harmonisering i 
planlægningen i de forskellige 
medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Mange nye markedsdeltagere har vanskeligt ved at skaffe sig adgang til produktions- og 
handelsmarkedet.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 1 – litra o d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"od) Den påser, at svingningerne i 
engrospriserne er gennemsigtige."

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår for alle markedsaktører skal oplysninger om ændringer i 
engrospriserne være tilgængelige.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder virtuelle 
kraftværker; at sikre, at der etableres et 
sandt EU-konkurrencemarked gennem 
krav om gradvis frigivelse af 
produktionskapacitet til kostprisen, 
således at intet enkeltstående selskab i 
2020 tegner sig for mere en 20 % af det 
relevante marked; det relevante marked 
fastlægges af Kommissionen

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at en eller flere aktører ikke dominerer et bestemt marked, skal de regulerende 
myndigheder have beføjelser til at begrænse et elselskabs markedsandel til 20 %. Dette vil 
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åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende markedsdeltagere, som 
i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre andre markedsdeltagere fair 
adgang. Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, vil markedets geografiske 
omfang udvides, således at denne bestemmelse vil gøre det muligt for virksomhederne at 
vokse, i takt med at markederne bliver mere integrerede.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at indhente oplysninger fra elselskaber, 
der er relevante for udførelsen af dens 
opgaver

c) at skaffe sig oplysninger fra elselskaber, 
der er relevante for udførelsen af dens 
opgaver, herunder begrundelser af afslag 
på tredjepartsadgang og oplysninger om 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
styrke nettet, og at samarbejde med de 
regulerende myndigheder på 
finansmarkedet, når dette er nødvendigt

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de nationale regulerende myndigheder er i stand til at overvåge elmarkedets 
funktion, skal de kunne skaffe sig relevante oplysninger fra elselskaberne.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at pålægge elselskaber, der ikke opfylder 
deres forpligtelser efter dette direktiv eller 
efter afgørelser truffet af den regulerende 
myndighed eller agenturet, effektive, 
rimelige og afskrækkende sanktioner

d) at pålægge elselskaber, der ikke opfylder 
deres forpligtelser efter dette direktiv, 
herunder bilag A, eller efter afgørelser 
truffet af den regulerende myndighed eller 
agenturet, effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, herunder 
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inddragelse af tilladelser

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner, som kan tages i anvendelse 
over for elselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene kan gennemføres på 
en sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer og deres metoder eller
alternativt metoderne for fastsættelse eller 
godkendelse af transmissions- og 
distributionstarifferne og overvågningen 
af disse. Tarifferne skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Det skal påses, at systemet er gennemsigtigt med henblik på at sikre alle markedsdeltagere 
adgang, og de nationale regulerende myndigheder skal sikre muligheden for effektiv 
planlægning.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender vilkårene og 
betingelserne for tarifferne og 
balanceringsydelserne, sørger de for, at 
netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal sikre, at transmissionssystemoperatørernes 
balanceringsaktiviteter foregår på en åben og gennemsigtig måde med henblik på at sikre lige 
vilkår for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i 
denne artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
som er omhandlet i denne artikel, for at 
sikre, at disse er forholdsmæssige og 
anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde. I tilfælde af forsinkelser ved 
fastsættelsen af transmissions- og 
distributionstariffer skal de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at fastsætte 
transmissions- og distributionstariffer på 
et foreløbigt grundlag og at træffe 
afgørelse om fyldestgørende 
kompensationsforanstaltninger, såfremt 
de endelige tariffer afviger fra disse 
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foreløbige tariffer.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal have disse beføjelser for at sikre, at 
transmissionssystemoperatørerne og distributionssystemoperatørerne træffer 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser

12. De regulerende myndigheder skal 
behørigt underbygge og begrunde deres 
afgørelser

Or. en

Begrundelse

En sproglig tydeliggørelse er nødvendig for at sikre de nationale regulerende myndigheders 
uafhængighed.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved 
en national domstol, der er uafhængig af 
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parter. de berørte parter og de offentlige 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Der skal være mulighed for en effektiv klageadgang i alle medlemsstater, som sikrer en fair 
behandling af alle markedsdeltagere, men det er vigtigt, at et sådant system fungerer 
uafhængigt af de offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. 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.

14. Kommissionen skal senest et år efter 
dette direktivs ikrafttræden vedtage 
retningslinjer for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. 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

Dette skal være en bindende foranstaltning, der sikrer, at de regulerende myndigheder 
arbejder effektivt på etableringen af det indre marked for elektricitet, og denne foranstaltning 
skal træffes i rette tid.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles elbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre et mindsteniveau 
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles elbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre en fyldestgørende
grad af sammenkoblingskapacitet i 
regionen, som kan skabe mulighed for 
effektiv konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Dette skal anspore til en yderligere harmonisering af reguleringssystemerne på tværs af 
grænserne, men det bør ske efter de nationale regulerende myndigheders skøn. Uden denne 
tilføjelse er der sandsynlighed for, at visse nationale regulerende myndigheder forhindres i at 
samarbejde.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De regulerende myndigheder har ret 
til at indgå aftaler med hinanden for at 
fremme et reguleringsmæssigt 
samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 73.
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Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinjer, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares
under anvendelse af bedste nuværende 
praksis. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal sikre, at der anvendes den bedste praksis ved journalføringen i samtlige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Artikel 26, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstater, som efter dette 
direktivs ikrafttræden kan påvise, at der 
er betydelige problemer forbundet med 
driften af deres små isolerede systemer, 
kan anmode om undtagelser fra de 
relevante bestemmelser i kapitel IV, V, 
VI og VII, samt kapitel III i tilfælde af 
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mikroisolerede systemer, for så vidt 
angår renovering, opgradering og 
udvidelse af eksisterende kapacitet; 
sådanne undtagelser kan indrømmes 
dem af Kommissionen. Denne 
underretter under iagttagelse af kravet 
om fortrolighed medlemsstaterne om 
sådanne anmodninger, inden den træffer 
afgørelse. Afgørelsen offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende. …"

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 26, stk. 1, i direktiv 2003/54/EF med slettelse af sætningen "Denne 
artikel gælder også for Luxembourg)

Begrundelse

Mens det er rimeligt at formode, at mange medlemsstater på nuværende tidspunkt er placeret 
i isolerede markeder, hvor der er problemer med at skabe et ægte konkurrencebaseret 
grænseoverskridende elmarked, og at disse stater derfor bør være omfattet af undtagelser, er 
Luxembourg placeret i centrum af EU's elmarked.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Artikel 26, stk. 2, affattes således:
"2. En medlemsstat, som efter
direktivets ikrafttræden af tekniske 
grunde har væsentlige problemer med at 
åbne sit marked for visse begrænsede 
grupper af erhvervskunder, jf. artikel 
21, stk. 1, litra b), kan anmode om 
undtagelse fra denne bestemmelse, som 
Kommissionen kan indrømme den for en 
periode på højst 12 måneder efter den i 
artikel 30, stk. 1 anførte dato. En sådan 
undtagelse ophører under alle 
omstændigheder på den i artikel 21, stk. 
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1, litra c), anførte dato."

Or. en

(Samme ordlyd som artikel 26, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF med afkortning af fristen til 12 
måneder)

Begrundelse

12 måneder skulle være en tilstrækkelig frist for medlemsstaterne til at overvinde eventuelle 
tekniske barrierer.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Bilag A, litra a), affattes således:
"a) har ret til en kontrakt med deres 
elleverandør, idet der i kontrakten 
angives følgende:
- leverandørens navn og adresse
- hvilke ydelser der leveres og på hvilket 
kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning
- de typer vedligeholdelsesservice, der 
… tilbydes
- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og 
vedligeholdelsesgebyrer kan indhentes
- kontraktens løbetid, betingelserne for 
fornyelse og afslutning af ydelserne og af 
kontrakten samt en eventuel ret til 
opsigelse uden vederlag
- eventuel erstatning eller 
tilbagebetaling, hvis det i kontrakten 
fastsatte kvalitetsniveau ikke overholdes,
herunder upræcise og forsinkede 
regninger …
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- hvordan procedurerne for bilæggelse 
af tvister, jf. litra f), iværksættes
- oplysninger om forbrugerrettigheder, 
herunder alle ovennævnte oplysninger, 
som oplyses tydeligt på regninger og 
elselskabernes websteder."

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra a), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af sidste led)

Begrundelse

Tjenesteydelsernes kvalitet og gennemsigtighed er vigtige rettigheder på et 
konkurrencemarked.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Bilag A, litra b), affattes således:
"b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren agter at ændre 
kontraktbestemmelserne, og orienteres 
om deres ret til at hæve kontrakten, når 
de modtager denne underretning. 
Leverandører giver på en gennemsigtig
og forståelig måde deres kunder direkte 
meddelelse om enhver gebyrforhøjelse, 
idet dette skal ske på et passende 
tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode efter forhøjelsens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye betingelser, som 
elleverandøren har underrettet dem 
om"

Or. en
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(Samme ordlyd som bilag A, litra b), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "på en 
gennemsigtig og forståelig måde )

Begrundelse

Gennemsigtighed er et vigtigt element på et konkurrencemarked.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra c)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Bilag A, litra c), affattes således:
"c) modtage gennemsigtige uafhængige 
oplysninger om gældende priser og 
tariffer og om standardvilkår og 
betingelser for adgang til og brug af 
elleverancer på nationalt plan og på 
fællesskabsplan"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra c), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "på nationalt plan 
og på fællesskabsplan")

Begrundelse

Disse oplysninger vil styrke konkurrencen.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra d)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14d) Bilag A, litra d), affattes således:
"d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, så sårbare kunder ikke 
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forskelsbehandles, herunder målere med 
forudbetaling og gratis tarifberegnere, 
hvis det er relevant. Enhver forskel i 
vilkår og betingelser skal afspejle 
leverandørens udgifter ved de forskellige 
betalingssystemer. De generelle vilkår og 
betingelser skal være rimelige og 
gennemsigtige. De skal anføres i et klart 
og forståeligt sprog. Kunderne skal 
beskyttes mod urimelige eller 
vildledende salgsmetoder, herunder ikke-
kontraktmæssige barrierer, som indføres 
af den erhvervsdrivende"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra d), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "så sårbare 
kunder ikke forskelsbehandles, herunder målere med forudbetaling og gratis tarifberegnere, 

hvis det er relevant" og " herunder ikke-kontraktmæssige barrierer, som indføres af den 
erhvervsdrivende")

Begrundelse

Sårbare kunder har behov for en særlig beskyttelse.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra f)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14e) Bilag A, litra f), affattes således:
"f) nyder godt af gennemskuelige, enkle 
og billige procedurer for behandling af 
deres klager. Sådanne procedurer skal 
gøre det muligt at bilægge tvister hurtigt 
og rimeligt inden for et tidsrum af tre 
måneder og skal, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt, indeholde 
bestemmelser om et erstatnings- og/eller 
tilbagebetalingssystem. Når det er 
muligt, bør principperne i 
Kommissionens henstilling 98/257/EF 
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følges"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra f), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "inden for et 
tidsrum af tre måneder")

Begrundelse

Forbrugerne skal være repræsenteret ved et organ, som er uafhængigt af den nationale 
regulerende myndighed, det offentlige og elleverandørerne.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra h)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata, der kan omfatte
forhåndenværende energiforsyninger i et
bestemt område og alle nationale og 
fællesskabsmekanismer til fremme af 
energieffektivitet. Den part, der er 
ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til at 
give selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Or. en

Begrundelse

Dette vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugerens muligheder for at øve en 
positiv indflydelse på markedet.
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Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 
hos forbrugeren for denne ydelse

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for det, 
herunder om eventuelt forhåndenværende 
energiforsyninger i et bestemt område og 
alle nationale og fællesskabsmekanismer 
til fremme af energieffektivitet. Der må 
ikke opkræves ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne ydelse. Senest i 
2015 skal der være installeret intelligente 
målere i alle husstande

Or. en

Begrundelse

Dette vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugernes muligheder for at øve en 
positiv indflydelse på markedet. Intelligente målere fortæller leverandøren og informerer 
forbrugeren om det faktiske forbrug. Dette gør det muligt for forbrugerne at nedsætte 
forbruget i spidsbelastningsperioder og reducere energiregningen. Hvis forbrugerne forstår 
miljøforanstaltningerne fuldt ud, kan det resultere i den forbedring af effektiviteten, som 
foranstaltningerne tilsigter.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I bilag A indføjes følgende afsnit:
"Det europæiske charter om 
energiforbrugernes rettigheder som 
foreslået af Kommissionen skal tjene som 
udgangspunkt for de retningslinjer for 
forbrugerbeskyttelse, som agenturet 
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fremlægger forslag om for 
Kommissionen."

Or. en

(Indføjelse af et nyt afsnit k) i bilag A til direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Det europæiske charter om energiforbrugernes rettigheder tager hensyn til de relevante 
interessegrupper og arbejdsmarkedets parters synspunkter om forbrugerrettigheder og skal 
anerkendes inden for rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Bilag A – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) I bilag A indføjes følgende afsnit:
Der oprettes et lovfæstet 
energiforbrugerorgan i alle 
medlemsstater. Dette organ skal 
repræsentere forbrugerne i formelle 
samråd om EU's energimarked. Det skal 
sikre, at slutbrugerne beskyttes i 
tilstrækkelig grad i overensstemmelse med 
dette direktivs bestemmelser, og navnlig 
have ansvaret for at tilbyde kunderne 
uafhængig rådgivning, pålidelige 
oplysninger, vejledning og 
repræsentation."

Or. en

(Indføjelse af et nyt afsnit l) i bilag A til direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Selv om de nationale regulerende myndigheder tildeles beføjelser til at beskytte forbrugerne, 
er det nødvendigt, at forbrugerne får deres eget formelle stemmerør. Den nationale 
regulerende myndighed og forbrugerorganet skal sikre samarbejde, udveksling af 
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informationer og en konsekvent behandling af spørgsmål, som vedrører begge organisationer.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[18 måneder efter ikrafttrædelsen]. De 
meddeler Kommissionen teksten til disse 
bestemmelser samt en 
sammenligningstabel over bestemmelserne 
og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[12 måneder efter ikrafttrædelsen]. De 
meddeler Kommissionen teksten til disse 
bestemmelser samt en 
sammenligningstabel over bestemmelserne 
og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

12 måneder skulle være en tilstrækkelig frist for medlemsstaterne til at omsætte dette direktiv 
til national ret.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser fra den 
[atten måneder efter ikrafttrædelsen].

De anvender disse bestemmelser fra den 
[12 måneder efter ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

12 måneder skulle være tilstrækkeligt for medlemsstaterne til at omsætte dette direktiv til 
national ret.
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BEGRUNDELSE

1. Uden et velfungerende el- og gasmarked vil det blive mere og mere vanskeligt for EU 
at sikre forsyningssikkerhed, et bæredygtigt, kulstoffattigt energimarked og global 
konkurrenceevne.

2. Før vi ser på en hensigtsmæssig model for markedet, må vi gøre os klart, hvorfor vi 
ønsker denne ændring. Vi har brug for denne ændring for at sikre forbrugerne en god 
behandling, lige vilkår for alle markedsaktører, producenter og forbrugere og bedre 
investeringsvilkår ved at sørge for forsyningssikkerhed og bedre adgang for 
vedvarende energi, og vi må reducere store energiselskabers magtkoncentration ved at 
give SMV'er bedre adgang til nettet. Dette kræver en todelt tilgang: bedre regulering 
og styring af el- og gasmarkederne, hvad angår  netmonopolers drift og 
markedsudformning, og konsekvent anvendelse af konkurrencelovgivningen for at 
reducere markedskoncentrationen.

I - Forbrugerbeskyttelse og sociale konsekvenser

3. Enhver model vil sandsynligvis indebære stigende energipriser. Virkningen af EU's 
ordning for handel med emissioner (EU-ETS), forpligtelsen vedrørende 20 % 
vedvarende energi og den stadig mere knebne olieforsyning med priser på ca. 100 
amerikanske dollars pr. tønde vil betyde, at priserne sandsynligvis stiger.

4. Selv om energifattigdom og beskyttelse af sårbare kunder henhører under det nationale 
kompetenceområde, er der en klar forbindelse til EU's politik. EU skal fastsætte en 
klar definition af energifattigdom og forlange, at medlemsstaternes 
energifattigdomsplaner forelægges og overvåges af Kommissionen. Men de redskaber, 
der anvendes til beskyttelse af sårbare kunder, skal fungere sammen med og støtte 
forudsætningerne for åbne, konkurrenceprægede markeder. Vi må kunne garantere, at 
kunder, navnlig pensionister, som ikke kan betale, ikke bliver afskåret fra 
forsyningsnettet, og at fattige forbrugere ikke forskelsbehandles i forbindelse med 
prisfastsættelsesmodeller. Energifattigdom bekæmpes bedst ved at fremme 
energieffektivitet og energibesparelser, og det bør undersøges, hvordan forbindelsen 
mellem dette direktiv og energieffektivitetskrav kan styrkes. 

5. Af hensyn til forbrugerrettighederne kræves der større gennemsigtighed. Bilaget til 
direktivet skal gennemføres, overvåges og kontrolleres af nationale regulerende 
myndigheder under det nye europæiske regulerende organs tilsyn. Servicens kvalitet 
bør være en central del af elselskabernes ansvar. Der bør vedtages klare sanktioner for 
manglende gennemførelse, herunder inddragelse af forsyningstilladelse eller lignende 
på nationalt plan. Det foreslåede energiforbrugercharter bør håndhæves via el- og 
gasdirektiverne og dermed gives juridisk vægt. Der bør oprettes et lovfæstet 
energiforbrugerorgan i alle medlemsstater.
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II - Hvilken energimodel?

6. Fuld ejendomsretlig adskillelse er den eneste model, der kan give konkurrenter, som 
ønsker at trænge ind på markedet, en garanti og sikre, at der ikke opstår nogen 
interessekonflikt.

7. Muligheden for uretfærdig forskelsbehandling vil altid eksistere, når et selskab er 
involveret i både konkurrence- og monopolvirksomhed. Men dette skal ledsages af 
øget gennemsigtighed, samordning mellem netoperatører, harmonisering af 
kommercielle regler og konvergens af nationale bestemmelser, herunder 
konkurrencepolitik. 

8. I Kommissionens forslag kræves der ikke tvungen privatisering af statsejede
transmissionsnet efter ejendomsretlig adskillelse.

9. Modellen med den uafhængige systemoperatør, hvor et selskab kan eje, men ikke 
drive et elnet, indebærer bureaukrati og omkostningskrævende myndighedstilsyn og er 
derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld ejendomsretlig adskillelse.

a) Investeringer

10. Medlemsstaternes erfaringer viser, at fuld ejendomsretlig adskillelse fører til øgede 
investeringer og øget effektivitet af nettets præstationer.

11. De 10-årige investeringsplaner, der kræves i henhold til retsakten, bør sikre, at der 
udarbejdes langsigtede strategier, som sætter forbrugernes behov højere end 
aktionærernes. Denne investeringsstrategi bør sikre, at arbejdsstyrkens kvalitet og 
størrelse er tilstrækkelig til, at forsyningsforpligtelserne kan opfyldes. Den bør 
godkendes og overvåges af nationale regulerende myndigheder under det nye 
europæiske regulerende organs tilsyn. I investeringsplanerne skal nødvendigheden af i 
den sidste ende at arbejde hen imod et europæisk net tages i betragtning.

b) Vedvarende energikilder og decentraliseret produktion

12. Modellen for fuld ejendomsretlig adskillelse vil sikre vedvarende energi bedre adgang 
til nettene, men det er nødvendigt at gå videre og sikre, at vedvarende energi og 
mikroproduktion får prioriteret adgang til nettene, undtagen når tekniske spørgsmål 
vedrørende balancering umuliggør det.

13. Der skal sørges for, at borgerne får indflydelse i kraft af støtte til lokal produktion og 
mikroproduktion og lokale kraftvarmeværker. Dette vil kræve massive investeringer i 
intelligente net. I dag har vertikalt integrerede elselskaber ingen grund til at foretage 
disse investeringer, da de ikke vil komme til at opbygge eller kontrollere særlig meget 
af denne lokale produktion.
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14. Modernisering af forsyningsnettene er en afgørende forudsætning for udvikling af 
decentraliseret produktion og for forbedring af energieffektiviteten. Direktivet bør 
sikre, at distriktssystemer kan fremmes.

III - Gennemførelse og de regulerende myndigheder

15. Kommissionen bør ihærdigt forfølge medlemsstater, der ikke har gennemført 
gældende direktiver. Der kræves kontrol og klare sanktioner for at sikre, at den næste 
model bliver vellykket. Det gælder især energinet, som er naturlige monopoler.

16. De nationale regulerende myndigheder skal virkelig være uafhængige af både regering 
og erhvervsliv, og der bør opnås minimumsstandarder for harmonisering af deres 
beføjelser ved, at der fastsættes fælles regler om gennemsigtighed og ansvar. De bør 
også have ansvar for at sikre, at de europæiske forbrugeres behov tages i betragtning, 
når der træffes beslutninger om især grænseoverskridende investeringer.

17. De nationale regulerende myndigheder bør kunne træffe konkurrencefremmende 
foranstaltninger, og de bør have ansvar for at undersøge, hvilke selskaber der har 
betydelig markedsdominans. De nationale regulerende myndigheder bør have 
redskaber til at fremme en konkurrencesituation gennem snævert samarbejde med 
kartelmyndigheder på nationalt plan og EU-plan, og de bør være retligt bemyndigede 
til at indgå aftaler med andre regulerende myndigheder på EU-plan og nationalt plan 
(f.eks. om udveksling af oplysninger).

18. I EU-lovgivningen bør de politiske mål og det nøjagtige omfang af de nationale 
regulerende myndigheders pligter og beføjelser fastsættes klart, herunder retten til at 
fastsætte eller godkende takster for adgang til nettet og metoden til fastsættelse af 
disse takster. De nationale regulerende myndigheder skal hver især have beføjelse til 
at indhente relevante oplysninger fra gas- og elselskaber og pålægge effektive 
sanktioner og tillige have relevante undersøgelsesrettigheder og tilstrækkelige 
beføjelser til bilæggelse af tvister.

19. De nationale regulerende myndigheder bør tilskyndes til at benytte retten til at indføre 
prislofter for en fastsat og begrænset periode på markeder, hvor der ikke er 
konkurrence, når medlemsstaterne er længe om at gennemføre EU-lovgivningen, 
således at kunderne fortsat er beskyttede mod markedsmisbrug. Kommissionens 
myndigheder bør sætte ind over for regulerede tariffer, der er lavere end markedsraten, 
da dette forhindrer og forvrider konkurrencen, navnlig blandt store energiforbrugere i 
EU.

20. Kommissionen foreslår en række bestemmelser, som ville give den beføjelse til at 
vedtage bindende retningslinjer under anvendelse af udvalgsproceduren. 
Lovgivningsbeføjelser bør imidlertid behandles under anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure, når det er relevant, og ikke under anvendelse af 
udvalgsproceduren, således at Europa-Parlamentets beføjelser ikke bliver 
undermineret.
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IV - Det europæiske regulerende energiagentur (agenturet)

21. De nationale og europæiske regulerende myndigheders opgaver bør fastsættes, så 
overlapning undgås. Den regulerende myndighed bør overvåge alle de betingelser for 
nationale regulerende myndigheder, der er fastsat i direktivet. Manglende overholdelse 
af reglerne i direktivet bør medføre klare sanktioner. Det foreslåede europæiske 
energiagenturs beføjelser og uafhængighed bør sikres gennem rapportering til Europa-
Parlamentet.

22. I forbindelse med grænseoverskridende anliggender er det nødvendigt at anerkende 
hullerne i lovgivningen og behovet for bedre sammenkoblinger i dele af det 
europæiske marked. Derfor støttes forslaget om at give agenturet beføjelse til at træffe 
beslutning om undtagelser for sammenkoblingslinjer og om undtagelser, hvis 
infrastrukturen befinder sig på mere end en medlemsstats område. Hvis de kompetente 
nationale regulerende myndigheder ikke kan nå til enighed om en hensigtsmæssig 
reguleringsordning, kan agenturet sende vigtige sammenkoblingslinjer i udbud efter 
samråd med de kompetente myndigheder. Omkostningerne bør overvæltes på 
forbrugerne inden for en reguleret og gennemsigtig ramme. Agenturet bør have mere 
indflydelse på regulering af grænseoverskridende anliggender.

V - Regionale elmarkeder

23. Vores mål bør i den sidste ende være at arbejde hen imod et fælles europæisk elnet 
ved hjælp af hensigtsmæssige, klare og gradvist større skridt. Det bør stå klart, at dette 
skal ske samtidig med fuld ejendomsretlig adskillelse og ikke skal betragtes som en 
alternativ model.

24. Transmissionssystemoperatører skal have en præcis køreplan og tidsplan for at sikre 
fremskridt. Transmissionssystemoperatørernes og de regulerende myndigheders 
beføjelser skal fordeles. Generelt er de regulerende myndigheder bedre til at fastsætte 
regler for kommercielle aktiviteter, f.eks. regler om balancering og 
overbelastningsregler, mens tekniske regler bør være 
transmissionssystemoperatørernes ansvar. Udvikling af en EU-netforskrift vil sikre, at 
regionale markeder ikke falder fra hinanden.

25. Det er afgørende at definere regioner og tilskynde til regionalt samarbejde for at sikre 
et uproblematisk integreret marked i den større europæiske sammenhæng. Det er 
vigtigt at tilslutte "energienklaver" som de baltiske stater, der ikke er tilsluttet til 
UCTE-nettet (Unionen for Koordinering af Transport af Elektricitet). Der skal være 
incitamenter til at fjerne de hindringer, som forsinker opbygningen af ny infrastruktur 
til energiimport og -eksport. Agenturet bør således også tage den regionale dimension 
i betragtning.

VI - Tredjelandsejerskab
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26. Energi er utvivlsomt et område, hvor nationale og europæiske interesser bør anses for 
at være af største vigtighed, navnlig hvad angår forsyningssikkerhed. Der er behov for 
yderligere afklaring af, hvad denne bestemmelse vil betyde for aktuelle 
tredjelandsinvesteringer i EU's transmissionssystemer og begrænsningen af en 
investeringssammenslutnings opkøb af afhændet infrastruktur som følge af kravene 
om adskillelse. Ordføreren påpeger, at hendes foretrukne model for ejerskab af 
infrastruktur er, at den offentlige sektor har aktiemajoriteten.
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