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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stilI samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet 
stil.Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: 
[...].Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på 
eventuella problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten 
produceras (exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller 
saknar textavsnitt).Dessa förslag underställs berörda avdelningar för 
godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0528),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0316/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Europeiska unionen har ställt upp 
som mål att 20 procent av 
energiförbrukningen ska täckas med 
förnybara energikällor senast 2020. Alla 
nödvändiga åtgärder bör vidtas för att se 
till att målet nås genom att denna typ av el 
alltid prioriteras då det är möjligt.

Or. en
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Motivering

Förnybar energi måste ges prioriterat tillträde till nätet så att medlemsstaterna kan nå sina 
mål när det gäller förnybar energi.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I många medlemsstater domineras 
marknaderna av stora aktörer. 
Tillsynsmyndigheterna bör ges befogenhet 
att fastställa ett elföretags 
marknadsdominerande ställning och 
lägga fram en plan på medellång sikt för 
att begränsa andelen på varje relevant 
marknad till 20 procent. Kommissionen 
bör definiera den relevanta marknaden 
med beaktande av eventuella 
förändringar avseende marknadens 
geografiska omfattning.

Or. en

Motivering
Härigenom öppnas marknaderna i medlemsstatena, särskilt i länder med dominanta 
marknadsaktörer, och andra marknadsaktörer garanteras rättvist tillträde. Med den ökande 
marknadsintegrationen växer marknadens geografiska omfattning, och denna bestämmelse 
ger företagen möjlighet att växa i en sådan situation.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla system som införs bör effektivt 
undanröja eventuella intressekonflikter 
mellan producenter och systemansvariga 
för överföringssystem och bör inte skapa 
ett betungande och ohanterligt regelverk 
för nationella tillsynsmyndigheter som 
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skulle vara svårt och dyrt att genomföra.  

Or. en

Motivering

Det system som införs måste vara effektivt och enkelt.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I syfte att utveckla konkurrensen på 
den inre marknaden för el bör icke 
hushållskunder ha rätt att välja leverantör 
och avtala om sina försörjningsbehov av 
el med flera leverantörer. Konsumenterna 
bör skyddas mot exklusivitetsklausuler 
som ingår i avtal och som utesluter 
konkurrerande och/eller kompletterande 
anbud.

Or. en

Motivering

Direktivet bör ha som mål att låta konsumenterna dra nytta av lägre energipriser och bör 
därför hindra dominerande etablerade operatörer från att inkludera 
exklusivitetsbestämmelser i avtal som ingås med kunderna. Genom exklusivitetsbestämmelser 
hindras icke hushållskunder från att anlita flera olika leverantörer, vilket möjliggör 
betydande inbesparingar på elkostnaderna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 
gemenskapen, så att nätoperatörer i 

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela 
gemenskapen, så att nätoperatörer i 
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unionen eller deras dotterbolag hindras från 
att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
samma sätt. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheterna i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenheter att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att se 
över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

unionen eller deras dotterbolag hindras från 
att bedriva leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon 
medlemsstat. Detta bör gälla både 
EU-företag och företag från tredjeland på 
samma sätt. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheterna i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenheter att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör byrån ha rätt att se över de 
beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Byrån kan fungera som en ärlig medlare som säkerställer att alla medlemsstater arbetar 
enligt samma principer. Byrån skulle ha mer teknisk förmåga än kommissionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Alla harmoniseringar av de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter bör inbegripa möjligheter 
att erbjuda elföretagen incitament och 
ålägga dem sanktioner. Byrån bör ges 
lämpliga befogenheter så att den kan inta 
en ledande roll i arbetet med att garantera 
att incitamenten och sanktionerna är 
likvärdiga i alla medlemsstater samt 
utforma riktlinjer om sådana åtgärder.

Or. en
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Motivering

Byrån måste se till att man skapar en gemensam strategi för dessa åtgärder.  

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Tillsynsmyndigheterna för 
energisektorn och för finansmarknaden 
måste samarbeta så att de ger varandra 
möjlighet att överblicka de berörda 
marknaderna, och bör ha rätt att utverka 
relevant information från energiföretagen 
med stöd av lämpliga och tillräckliga 
undersöknings- och 
tvistlösningsbefogenheter samt rätt att 
införa effektiva sanktioner.

Or. en

Motivering

Det bristande genomförandet av gällande direktiv är bekymmersamt. För att ett effektivt 
öppnande av den inre marknaden för el ska kunna garanteras måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna samarbeta med andra berörda tillsynsmyndigheter och på så 
sätt få möjlighet att övervaka elmarknaden på ett effektivt sätt. De måste också i tillämpliga 
fall kunna införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte 
fullgör sina skyldigheter enligt direktivet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Konsumenterna bör stå i centrum i 
detta direktiv. Befintliga 
konsumenträttigheter måste stärkas och 
tryggas och vara öppnare och medge 
större representation. Konsumentskyddet 
måste garantera att alla kunder kan dra 
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nytta av en konkurrensutsatt marknad. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör se 
till att konsumenternas rättigheter 
respekteras, och detta genom att skapa 
incitament och genom att införa 
sanktioner för företag som inte följer 
konsumentskyddsreglerna och 
konkurrensreglerna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Energifattigdom är ett växande 
problem i gemenskapen. Medlemsstaterna 
bör utarbeta nationella handlingsplaner 
för att ta itu med energifattigdom och 
säkra överkomliga priser för utsatta 
kunder. Det behövs ett integrerat 
tillvägagångssätt och åtgärderna bör 
inbegripa sociala tariffer och förbättrad 
energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv 
bör åtminstone tillåta positiv 
diskriminering av utsatta kunder när det 
gäller prissättningsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Målet med detta direktiv bör vara att 
utveckla ett verkligt europeiskt nät, varför 
byrån bör ansvara för regleringen av 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
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och regionala marknader.

Or. en

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader 
utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av 
byrån.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Ökat regionalt samarbete bör vara 
det första steget i utvecklingen av ett 
fullständigt integrerat europeiskt elnät, 
som till sist också bör omfatta elöarna i 
dagens union.

Or. en

Motivering

Målet med detta direktiv bör vara att utveckla ett verkligt europeiskt elnät, varför det är  
viktigt att sammanlänka dessa regioner.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led –1 (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(–1) Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
I detta direktiv fastställs gemensamma 
regler för produktion, överföring, 
distribution och leverans av el med målet 
att skapa integrerade och 
konkurrensutsatta energimarknader i 
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Europeiska unionen. Direktivet 
innehåller regler för elsektorns 
organisation och funktion, tillträde till 
marknaden, kriterier och förfaranden 
som ska tillämpas för anbud, för 
beviljande av tillstånd och för driften av 
nät. Där fastställs också skyldigheterna 
att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster samt elkonsumenternas 
rättigheter, och skyldigheterna avseende 
konkurrens klargörs.”

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 1 i direktiv 2003/54/EG. Nya element läggs till den befintliga 
texten.)

Motivering

Räckvidden bör utvidgas i syfte att garantera att konsumenterna står i centrum av direktivet. 
Kopplingen till konkurrensskyldigheterna bör också understrykas.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 2 – led 35 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande led ska läggas till:
”35. rättvis konkurrens på en öppen 
marknad: ansträngningar för att uppnå 
en situation där inget företag får ha en 
andel på mer än 20 procent av den 
relevanta marknaden,”

Or. en

(Ett nytt led 35 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Härigenom öppnas marknaderna i medlemsstatena, särskilt i länder med dominanta 
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marknadsaktörer, som i flera fall har befunnits skyldiga till maktmissbruk, och andra 
marknadsaktörer garanteras rättvist tillträde. Med den ökande marknadsintegrationen växer 
marknadens geografiska omfattning, och denna bestämmelse ger företagen möjlighet att växa 
i en sådan situation.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 2 – led 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Följande ledt ska läggas till:
”36. energifattigdom: ett hushåll som inte 
har råd att värma upp hemmet till en 
godtagbar standard. Detta är baserat på 
de nivåer som Världshälsoorganisationen 
rekommenderar, nämligen en temperatur 
på minst 18°C för alla bostadsutrymmen 
då de är i bruk (18–22°C beroende på 
rummets funktion). Begreppet inbegriper 
också möjligheten att köpa andra 
energitjänster till hemmet till en rimlig 
kostnad. Ett hushåll lider av 
energifattigdom om energiutgifternas 
andel av hushållets totala utgifter är mer 
än två gånger så stor som den nationella 
medianutgiften för energi.”

Or. en

(Ett nytt led 36 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Eftersom en definition saknas samlar många medlemsstater inte officiellt in uppgifter om de 
många medborgare som lever i energifattigdom. Om en gemensam definition utformas 
kommer medlemsstaterna att bli medvetna om problemets omfattning, och de bör uppmuntras 
att vidta åtgärder för att ta itu med situationen. Denna definition grundar sig på forskning 
som har bedrivits av en grupp europeiska akademiker och garanterar en relativ beräkning 
som kan tillämpas i hela Europeiska gemenskapen. Den är inriktad på låginkomsthushåll som 
betalar proportionellt sett mer för sin energi än höginkomsthushåll.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 2 – led 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Följande led ska läggas till:
”37. överkomligt pris: ett pris som har 
fastställts av medlemsstaterna på nationell 
nivå i samråd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna, arbetsmarknadens 
parter och relevanta intressenter och med 
beaktande av definitionen av 
energifattigdom i artikel 2.36.”

Or. en

(Ett nytt led 37 läggs till artikel 2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Vad ett överkomligt pris är bör fastställas på medlemsstatsnivå, eftersom 
subsidiaritetsprincipen helt klart bör tillämpas i detta fall.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska inom sitt 
territorium se till att alla hushållskunder 
och små företag, det vill säga företag som 
har färre än 50 anställda och en årlig 
omsättning eller balansomslutning som 
inte överstiger 10 miljoner euro, har rätt 
till samhällsomfattande tjänster, det vill 
säga rätt till elleveranser av en bestämd 
kvalitet till lätt och tydligt jämförbara och 
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överkomliga, icke-diskriminerande priser 
av ett slag som medger insyn. Dessa 
kunder ska ha rätt till valmöjligheter, 
rättvisa, representation och gottgörelse. 
Tjänsternas kvalitet ska höra till 
elföretagens centrala ansvarsområden. 
För att garantera leveranser av 
samhällsomfattande tjänster får 
medlemsstaterna utse en 
sistahandsleverantör. Medlemsstaterna 
ska ålägga distributionsföretagen att 
ansluta kunderna till sina nät enligt 
villkor och tariffer som fastställts i 
enlighet med förfarandet i artikel 23.2. 
Inget i detta direktiv ska hindra 
medlemsstaterna från att stärka 
hushållskonsumenternas och de små och 
medelstora förbrukarnas ställning på 
marknaden genom att främja 
möjligheterna till frivillig samgång 
mellan företrädare för dessa 
konsumentkategorier.

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Energi spelar en central roll i konsumenternas dagliga liv och det är viktigt att garantera 
tillgång till el till ett överkomligt pris. På grund av de särskilda omständigheter som omger 
öppnandet av elmarknaden måste konsumenternas rättigheter garanteras. 
Samhällsomfattande tjänster är ett viktigt medel när det gäller att trygga konsumentskyddet. 
Tydliga riktlinjer bör utfärdas i syfte att garantera en verkligt samhällsomfattande tjänst som 
beaktar de problem som utsatta kunder och kunder med låga inkomster har.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Artikel 3.5 ska ersättas med följande:
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”5. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att skydda slutförbrukare, 
och ska särskilt se till att utsatta kunder 
skyddas, bl.a. genom förbud mot 
avstängning från leverans då en uppenbar 
betalningsoförmåga kan fastställas. 
Medlemsstaterna ska härvid erkänna 
energifattigdom enligt artikel 2 och 
definiera begreppet utsatta kunder. 
Medlemsstaterna ska se till att utsatta 
kunders rättigheter och skyldigheter 
respekteras och särskilt vidta åtgärder för 
att skydda slutförbrukare i avlägsna 
områden. De ska garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, särskilt i form av 
klara och begripliga avtalsvillkor, allmän 
information och mekanismer för 
tvistlösning. Medlemsstaterna ska se till 
att berättigade kunder i praktiken lätt kan 
byta till en ny leverantör. Åtminstone när 
det gäller hushållskunder ska dessa 
åtgärder bland annat omfatta dem som 
anges i bilaga A.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.5 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

I samband med skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga och samhällsomfattande 
tjänster bör utsatta kunders rättigheter beaktas. Sådana åtgärder ingår redan i det gällande 
direktivet men de bör stärkas genom ett erkännande av energifattigdom och genomföras fullt 
ut med hjälp av harmoniserade regler.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
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”5a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att ta itu med energifattigdom 
i nationella energihandlingsplaner i syfte 
att åstadkomma en reell minskning av 
antalet människor som lever i 
energifattigdom och anmäla dessa 
åtgärder till kommissionen. 
Medlemsstaterna får tillämpa ett 
integrerat tillvägagångssätt för att se till 
att skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster fullgörs. Sådana åtgärder får 
inbegripa särskilda tariffer för utsatta 
kunder och enskilda hushåll och ska 
inbegripa förbättringar av 
energieffektiviteten. Kommissionen ska 
tillhandahålla indikatorer för 
övervakning av dessa åtgärders inverkan 
på energifattigdomen. Sådana åtgärder 
ska inte hindra öppnandet av 
marknaderna enligt vad som föreskrivs i 
artikel 21.”

Or. en

(En ny punkt 5a läggs till artikel 3 i direktiv 2005/54/EG.)

Motivering

Energifattigdom är ett växande problem i alla medlemsstater. Det behövs ett integrerat 
tillvägagångssätt och de nationella tillsynsmyndigheterna spelar här en viktig roll. 
Kommissionen bör också ta ansvar för övervakningen av de framsteg som medlemsstaterna 
har gjort på detta område och för spridningen av framgångsrika åtgärder som 
medlemsstaterna har vidtagit för att ta itu med energifattigdom.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) I artikel 3.6 första stycket ska led a 
ersättas med följande:
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”a) Varje enskild energikällas andel av 
den sammanlagda 
bränslesammansättning som leverantören 
använt under det gångna året; detta ska 
anges på ett harmoniserat och 
lättbegripligt sätt i medlemsstaterna så att 
uppgifterna lätt kan jämföras.”

Or. en

(Samma lydelse som i direktiv 2003/54/EG med tillägget ”på ett harmoniserat och 
lättbegripligt sätt i alla medlemsstater så att uppgifterna lätt kan jämföras”)

Motivering

För att kunderna ska kunna jämföra leverantörerna på ett korrekt sätt är det viktigt att de får 
klar och lättbegriplig information.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 1 e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) I artikel 3.6 första stycket ska led b 
ersättas med följande:
”b) Information finns tillgänglig för 
allmänheten om inverkan på miljön, 
åtminstone i form av utsläpp av CO2 och 
radioaktivt utsläpp, av elframställningen 
från den sammanlagda 
bränslesammansättning som leverantören 
använt under det föregående året.”

Or. en

(Ändring av led b i artikel 3.6 första stycket i direktiv 2005/54/EG.)

Motivering

Alla kunder har inte tillgång till Internet, varför denna information bör anges på fakturorna.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1f) I artikel 3.6 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
den information som leverantörer 
tillhandahåller sina kunder i enlighet med 
denna artikel är tillförlitlig. Reglerna om 
presentation av information ska 
harmoniseras inom medlemsstaterna och 
de relevanta marknaderna. Byrån ska 
övervaka genomförandet.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att kunderna ska kunna utöva sin rätt att göra ett verkligt val bör de ha tillgång till 
uppgifter som har relevans för både sociala och miljömässiga mål. Konsumentval bör 
innebära att konsumenterna har möjlighet att göra korrekta jämförelser. Elleverantörerna 
bör presentera sina uppgifter på ett harmoniserat sätt. Enhetlighet skapar öppenhet och ökar 
kundernas möjligheter att byta leverantör och göra ett upplyst val angående leverantören.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1g (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1g) I artikel 3 ska punkt 7 ersättas med 
följande:
”7. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att uppnå målen för social 
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och ekonomisk sammanhållning och 
miljöskydd, som måste garantera att 
framför allt låginkomsttagare inte 
diskrimineras, åtgärder för styrning av 
energieffektivitet/energiefterfrågan och 
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, samt 
försörjningstrygghet. Åtgärderna kan 
bl.a. omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt med 
hjälp av alla tillgängliga nationella 
verktyg och gemenskapsverktyg, för 
underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet.”

Or. en

(Ändring av artikel 3.7 (direktiv 2005/54/EG) med tillägget ”som måste garantera att framför 
allt personer med låga inkomster inte diskrimineras”.)

Motivering

I dagens läge diskrimineras många konsumenter, framför allt de som har låga inkomster eller 
de som bor i vissa geografiska områden.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1h (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1h) I artikel 3 ska följande punkt införas 
efter punkt 7:
”7a. I syfte att främja energieffektivitet 
och bidra till att minska 
energifattigdomen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga 
elleverantörerna att införa 
prissättningsformler som inbegriper 
stigande blocktariffer, dvs. tariffer där 
priset stiger vid högre förbrukningsnivåer. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
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se till att den del av förbrukningen som 
omfattas av det lägre priset motsvarar den 
typiska förbrukningen i 
låginkomsthushåll.”

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till artikel 3 i direktiv 2005/54/EG.)

Motivering

Denna tariffmodell skulle ställa den aktuella prissättningsmodellen på sitt huvud. I en tid då 
vi försöker minska energiförbrukningen belönar den aktuella prissättningsmodellen 
människor med lägre priser ju mer energi de använder. Den föreslgana modellen bör vara 
kostnadsneutral för elföretag men samtidigt sporra till energieffektivitet. Denna model 
kommer att bli mycket användbar då smarta mätare tas i bruk.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1i (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 3 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1h) I artikel 3 ska följande punkt införas 
efter punkt 9:
”9a. Om det går att bevisa att elföretag 
har överfört kostnaderna för certifikat 
inom ramen för systemet för handel med 
utsläppsrätter på kunderna och dessa 
certifikat har tilldelats gratis får 
medlemsstaterna begära ersättning av 
dessa företag genom extra beskattning. 
Intäkterna ska användas till att främja 
energieffektivietet i den uppbärande 
medlemsstaten.”

Or. en
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(En ny punkt 9a läggs till artikel 3 i direktiv 2005/54/EG.)

Motivering

Många företag har gjort oväntade vinster på systemet för handel med utsläppsrätter då de 
har tilldelats gratis certifikat inom ramen för detta system men trots detta överfört de 
nominella kostnaderna för certifikaten på konsumenterna.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”10. Kommissionen får anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.”

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

Or. en

Motivering

Detta bör vara en obligatorisk åtgärd, och den bör vidtas utan dröjsmål.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå.
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 

Medlemsstaterna och de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
syfte att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
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regional nivå och verka för att lagar och 
föreskrifter är konsekventa. Det 
geografiska område som omfattas av 
regionalt samarbete ska överensstämma 
med kommissionens definition av 
geografiska områden i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.”

samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt europeisk marknad och
främja en harmonisering av sina lagar 
och föreskrifter. Det geografiska område 
som omfattas av regionalt samarbete ska 
överensstämma med kommissionens 
definition av regioner i enlighet med 
artikel 2h.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av 
den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel.”

Or. en

Motivering

Regionalt samarbete kan främja marknadsintegration och skapa en konkurrensutsatt 
europeisk marknad. För att se till att det regionala samarbetet leder till en försonlig atmosfär 
och till upprättandet av en verklig Europaomfattande marknad, bör interregionalt samarbete 
krävas också av tillsynsmyndigheterna, systemansvariga för överföringssystem och byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). ACER bör också bemyndigas att ge 
lämpliga rekommendationer för att underlätta marknadsintegrationen. Eventuellt 
framväxande regionala marknader får inte vara exklusiva, och det måste skapas ett klart 
regelverk för dem. Annars finns det en risk för att det bildas luckor i lagstiftningen.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 5a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5a ska följande punkt läggas 
till:
”Byrån ska samarbeta med de nationella 
tillsynsmyndigheterna och de åtskilda 
systemansvariga för överföringssystemet 
(i enlighet med kapitel IV i detta direktiv) 
för att garantera konvergens mellan 
regelverken i de olika regionerna i syfte 
att skapa en konkurensutsatt europeisk 
marknad. Om byrån anser att det krävs 
bindande regler för detta samarbete ska 
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den avge lämpliga rekommendationer. 
När det gäller regionala marknader ska 
byrån vara den ansvariga 
tillsynsmyndigheten.”

Or. en

(En ny punkt 2 läggs till artikel 5a i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 6.2 ska följande punkt 
läggas till:
”ia) medlemsstaternas bidrag till 
uppfyllandet av målet om 20 procent 
förnybara energikällor senast 2020.”

Or. en

(En ny punkt läggs till artikel 6.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna måste beakta sina skyldigheter avseende det mål om 20 procent förnybar 
energi som ställts upp i rådets slutsatser av den 8 och 9 mars 2007 då de bedömer ny 
produktionskapacitet. Dessa mål kan komma att ändras under lagstiftningsprocessen.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led ib (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 6.2 ska följande punkt 
läggas till:
”ib) vikten av att producenterna tar 
hänsyn till systemet för handel med 
utsläppsrätter.”

Or. en

(En ny punkt 2k läggs till artikel 6 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna måste beakta effekten av EU:s system för handel med utsläppsrätter då de 
bedömer ny produktionskapacitet.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Artikel 7.5 ska ersättas med följande:
”5. Medlemsstaterna ska utse en 
myndighet, ett offentligt organ eller ett 
enskilt organ vars verksamhet inte 
omfattar elproduktion, elöverföring, 
eldistribution eller elleveranser och som 
kan vara den nationella tillsynsmyndighet 
som avses i artikel 22a.1, att ansvara för 
organisation, övervakning och kontroll av 
anbudsförfarandet i punkterna 1-4.
Denna myndighet eller detta organ skall 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa sekretess för uppgifterna i 
anbuden.”

Or. en

(Ändring av artikel 7.5 (direktiv 2005/54/EG) genom strykning av följande: ”Om den 
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systemansvarige för överföringssystemet är helt oberoende av annan verksamhet utan 
ägarsamband med överföringssystemet, får den systemansvarige utses till det organ som 

ansvarar för organisation och kontroll av anbudsförfarandet”.)

Motivering

Den nationella tillsynsmyndigheten bör ansvara för detta i stället för den systemansvarige för 
överföringssystemet.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
från punkt 1 b och c till och med den 
[datum för införlivande plus två år], 
under förutsättning att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inte ingår i ett vertikalt integrerat företag.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant i ett system med fullständig åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
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flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i det gemensamma företaget såvida 
det inte har godkänts som oberoende 
systemansvarig i enlighet med artikel 10.

flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i det gemensamma företaget såvida 
det inte till fullo uppfyller kraven i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Ett företag som inte är fullständigt åtskilt bör inte tillåtas fungera som systemansvarig för 
överföringssystemet.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Kommissionen ska anta riktlinjer om 
förfarandet för tillämpningen av punkterna 
6–9. Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 27b.3.”

13. Kommissionen ska inom ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande anta 
riktlinjer om förfarandet för tillämpningen 
av punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel 
27b.3.”

Or. en

Motivering

Detta bör vara en obligatorisk åtgärd, och den bör vidtas utan dröjsmål.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp.”

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp. Att arbeta för 
utvecklingen av smarta nät inom tio år, 
något som ska genomföras i enlighet med 
en stegvis växande tidsplan i samråd med 
de nationella tillsynsmyndigheterna och 
byrån. Vid utvecklingen av nätet ska den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ansvara för planering (inbegripet 
tillståndsförfarande), uppförande och 
driftsättning av den nya infrastrukturen.”  

Or. en

Motivering

Utvecklingen av smarta nät kommer att uppmuntra till miljömedvetet beteende och öka 
konsumenternas positiva inflytande på marknaden. Klara gränser måste dras så att alla vet 
vem som är ansvarig.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 9 ska led d ersättas med 
följande:
”d) Att förse den systemansvarige för 
andra system med vilka systemet är 
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sammanlänkat med tillräcklig 
information för att säker och effektiv drift 
ska kunna garanteras.”

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 9c i direktiv 2003/54/EG med strykning av”samordnad 
utveckling och driftskompatibilitet i det sammanlänkade systemet”.)

Motivering

Vi måste fastställa gemensamma standarder så att vi kan utveckla ett gemensamt europeiskt 
system.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 9 ska följande led läggas till:
”(fa) Att ta ut överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde och ge motiverade 
förklaringar då detta nekas, vilket ska 
övervakas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Då de 
systemansvariga för överföringssystem 
fullgör sina uppgifter enligt denna artikel 
ska de främst beakta fördelarna för den 
region som de är verksamma i.”

Or. en
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(Ett nytt led fa läggs till artikel 9 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Här beskrivs en del av den verksamhet som systemansvariga för överföringssystem bör 
bedriva, men det är också viktigt att se till att orsakerna till att tillträde inte beviljas 
behandlas på ett öppet sätt.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår

Oberoende systemansvariga

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får 
medlemsstaterna bevilja undantag från 
artikel 8.1, förutsatt att en oberoende 
systemansvarig utses av medlemsstaten 
på förslag av överföringssystemets ägare 
och att kommissionen godkänner 
utnämningen. Vertikalt integrerade 
företag som äger ett överföringssystem 
får inte i något fall hindras från att vidta 
åtgärder i syfte att uppfylla villkoren i 
artikel 8.1.

2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig 
om följande villkor är uppfyllda:

a) Den sökande visar att den uppfyller 
kraven i artikel 8.1 b–d.

b) Den sökande visar att den förfogar 
över nödvändiga ekonomiska, tekniska 
och personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 9.

c) Den sökande förbinder sig att 
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genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.

d) Överföringssystemets ägare visar 
förmåga att fullgöra sina skyldigheter 
enligt punkt 6. I det avseendet ska ägaren 
tillhandahålla samtliga utkast till avtal 
med det sökande företaget och övriga 
relevanta enheter.

e) Den sökande visar förmåga att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 
juni 2003 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel*, 
inbegripet samarbete mellan 
systemansvariga för överföringssystem på 
europeisk och regional nivå.

3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a 
och 10.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 8b ska tillämpas.

4. Om kommissionen har fattat ett beslut 
i enlighet med förfarandet i artikel 8b 
och konstaterar att tillsynsmyndigheten 
inte har genomfört dess beslut inom två 
månader ska den, inom sex månader, på 
förslag av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år.
Ägaren av överföringssystemet får när 
som helst och enligt förfarandet i artikel 
10.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att 
en ny oberoende systemansvarig utses.

5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen 
av avgifter för tillträde, 
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överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt att driva, underhålla 
och utveckla överföringssystemet och att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet tillståndsförfarande), 
uppförande och idriftsättning av den nya 
infrastrukturen. I detta syfte ska den 
agera som systemansvarig för 
överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare får 
inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för 
investeringsplanering.

6. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska överföringssystemets ägare 
fullgöra följande skyldigheter:

a) Erbjuda den oberoende 
systemansvarige det samarbete och stöd 
som krävs för att denne ska kunna utföra 
sina uppgifter, i synnerhet all relevant 
information.

b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller medge att 
finansieringen görs av någon berörd 
part, inklusive den oberoende 
systemansvarige. Finansieringsmetoden 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut 
om godkännande fattas, samråda med 
tillgångarnas ägare och andra berörda 
parter.

c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning 
till nättillgångarna, med undantag av den 
del av ansvaret som avser den oberoende 
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systemansvariges uppgifter.

d) Ge garantier för att underlätta 
finansieringen av utbyggnad av nätet, 
med undantag av sådana investeringar 
där denne, i enlighet med b, har medgivit 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inklusive den oberoende 
systemansvarige.

7. Den berörda nationella 
konkurrensmyndigheten ska i nära 
samverkan med tillsynsmyndigheten ges 
alla relevanta befogenheter för att på ett 
effektivt sätt kunna övervaka att ägaren 
av överföringssystemet fullgör sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Or. en

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga innebär byråkrati och kostsam tillsyn och är 
därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad beträffande ägandet. 
Föredraganden kommer utöver modellen med fullständig åtskillnad beträffande ägandet att 
beakta alla andra modeller som kan ge garantier till konkurrenter som kommer in på 
marknaden, som kan säkerställa att inga intressekonflikter uppstår och som är lika effektiva 
som modellen med åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a utgår

Åtskillnad av ägare till överföringssystem

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
som ingår i vertikalt integrerade företag 
vara oberoende av annan verksamhet som 
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inte rör överföring, åtminstone när det 
gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande.

2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystemet som avses i punkt 1 
är oberoende ska följande minimikriterier 
gälla:

a) Personer som ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare får inte ingå i 
företagsstrukturer i det integrerade 
elföretag som direkt eller indirekt 
ansvarar för den dagliga verksamheten 
avseende produktion, distribution eller 
leverans av el.

b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare beaktas på ett 
sätt som garanterar att dessa personer 
kan agera självständigt.

c) Överföringssystemets ägare ska 
upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtas för att 
utesluta diskriminerande beteende, och se 
till att planen följs. I planen ska det anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
har för att detta mål ska uppfyllas. Den 
person eller det organ som ansvarar för 
att övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig 
rapport, som ska offentliggöras, om de 
åtgärder som vidtagits.

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 2. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 11.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna och 
utnyttjandet av sammanlänkningar ska 
fastställas på grundval av kriterier som 
ska godkännas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och som ska vara 
objektiva, offentliggjorda och tillämpas på 
ett icke-diskriminerande sätt som 
garanterar att den inre marknaden för el 
fungerar väl. I kriterierna ska den 
ekonomiska rangordning som gäller el 
från tillgängliga installationer för 
elproduktion, eller från överföring genom 
sammanlänkningar, samt de tekniska 
begränsningarna i systemet beaktas.

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 11.2 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den 
befintliga texten.)

Motivering

Det är lättare för oberoende tillsynsmyndigheter att vara objektiva än för medlemsstaternas 
regeringar.
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Artikel 11.3 ska ersättas med 
följande:
”3. En nationell tillsynsmyndighet ska 
ålägga den systemansvarige att, då denne 
avgör inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, prioritera 
anläggningar som använder förnybara 
energikällor eller avfall, eller 
kraftvärmeverk, förutom när de tekniska 
kraven på balansering eller nätets 
säkerhet och tillförlitlighet äventyras.”

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 11.3 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den 
befintliga texten.)

Motivering

Förnybar energi måste ges prioriterat tillträde till nätet, förutsatt att detta inte är förenat med 
några tekniska balanseringsproblem. Härigenom får medlemsstaterna möjlighet att nå sina 
mål när det gäller förnybar energi.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Artikel 11.5 ska ersättas med
följande:
”5. Medlemsstaterna får via de nationella 
tillsynsmyndigheterna kräva att de 
systemansvariga för överföringssystem 
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uppfyller vissa minimikrav i fråga om 
underhåll och utveckling av 
överföringssystemet, inklusive dess 
sammanlänkningskapacitet. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska ges ett ökat 
ansvar som garanterar att de europeiska 
konsumenterna beaktas i deras arbete.”

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 11.5 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den 
befintliga texten.)

Motivering

Konsumentskyddet måste vara en prioritet då underhållsbeslut fattas, så att slutkunderna inte 
missgynnas på något sätt. För tillfället har många nationella tillsynsmyndigheter ingen 
skyldighet att ta hänsyn till de europeiska konsumenterna, vilket innebär att alla beslut fattas 
bara med de nationella konsumenterna i åtanke. Detta måste ändras om man vill att projektet 
med en verklig europeisk energimarknad ska lyckas.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 14.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Den systemansvarige för 
distributionssystemet ska säkerställa 
systemets långsiktiga förmåga att uppfylla 
rimliga krav på distribution av elenergi 
och på affärsmässiga villkor driva, 
underhålla och utveckla säker, tillförlitlig 
och effektiv eldistribution inom sitt 
område med vederbörlig hänsyn till 
miljön och främjandet av 
energieffektivitet.

Or. en
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(Samma lydelse som i artikel 14.1 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den 
befintliga texten.)

Motivering

De systemansvariga för distributionssystem bör ha samma skyldigheter som systemansvariga 
för överföringssystem när det gäller att uppfylla ovannämnda kriterier.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Artikel 14.4 ska ersättas med 
följande:
”4. En medlemsstat ska ålägga den 
systemansvarige för distributionssystemet 
att, då denne avgör inmatningsordningen 
mellan produktionsanläggningar, 
prioritera anläggningar som använder 
förnybara energikällor eller avfall, eller 
kraftvärmeverk, förutom när de tekniska 
kraven på balansering eller nätets 
säkerhet och tillförlitlighet äventyras.”

Or. en

(Samma lydelse som i artikel 14.4 i direktiv 2003/54/EG, med ändring av element i den 
befintliga texten.)

Motivering

Förnybar energi måste ges prioriterat tillträde till nätet, förutsatt att detta inte är förenat med 
några tekniska balanseringsproblem. Härigenom får medlemsstaterna möjlighet att nå sina 
mål när det gäller förnybar energi.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 4:
”4a. Medlemsstaterna ska också åta sig 
att installera smarta mätare och nät inom 
tio år efter detta direktivs ikraftträdande, 
för vilket eldistributionsföretagen ska 
vara ansvariga. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska fastställa ett 
rullande program för att se till att 
bestämmelserna efterlevs senast vid den 
utsatta tidpunkten.”

Or. en

(En ny punkt 4a läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Europeiska unionen bör uppmuntra medlemsstaterna att installera smarta mätare och nät 
inom en fastställd tid. Undersökningar visar att konsumenterna sannolikt blir mycket mer 
energimedvetna om de får bättre kunskap om sin personliga energiförbrukning i realtid. 
Detta leder i sin tur till energieffektivitet.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 14 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9d) I artikel 14 ska följande punkt läggas 
till efter punkt 4:
”4b. Medlemsstaterna ska uppmuntra till 
modernisering av distributionsnät som 
ska vara byggda på ett sätt som 
uppmuntrar till decentraliserad 
produktion och garantera 
energieffektivitet.”

Or. en
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(En ny punkt 4b läggs till artikel 14 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Medlemsstaterna bör göra mer för att uppmuntra framför allt kombinerad produktion av el 
och värme.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen.
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesprofilering, skapa förvirring 
vad gäller den separata identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna se till att dennes 
verksamhet övervakas så att den inte kan 
dra fördel av sin vertikala integration för 
att snedvrida konkurrensen. Vertikalt 
integrerade systemansvariga för 
distributionssystem ska i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesprofilering, skapa förvirring 
vad gäller den separata identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ansvara för översyn av bestämmelserna om 
åtskillnad för systemansvariga för distributionssystemet i syfte att garantera de sistnämndas 
oberoende.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till fullo uppfyller 
kraven i punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.”

utgår

Or. en

Motivering

Detta bör inte beslutas av kommissionen genom ett kommittéförfarande, utan genom 
medbeslutande.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Kommissionen ska anta 
minimistandarder för insyn och 
ansvarsskyldighet för nationella 
tillsynsmyndigheter genom att anta 
riktlinjer för att säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna till fullo 
och på ett effektivt sätt tillämpar 
bestämmelserna i punkterna 1 och 2. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
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enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

Or. en

Motivering

För att ett effektiv öppnande av den inre marknaden för el ska kunna garanteras måste de 
nationella tillsynsmyndigheterna underställas minimistandarder för insyn och 
ansvarskyldighet som gör det möjligt för dem att övervaka elmarknaden på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, förbättra 
energieffektiviteten, se till att systemen är 
lämpliga samt främja forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.

(d) Säkerställa utvecklingen, till lägsta 
möjliga kostnad för konsumenterna, av 
säkra, pålitliga och effektiva nätsystem, se 
till att systemen är lämpliga samt förbättra 
energieffektiviteten och integreringen av 
stor- och småskaliga förnybara 
energikällor och distribuerad produktion i 
både överförings- och distributionsnäten.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör inte ha något inflytande över medlemsstaternas 
energimix. Detta bör överlåtas åt subsidiaritet.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna.

b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna samt med byrån.

Or. en

Motivering

Byrån bör vara involverad i all gränsöverskridande verksamhet. I syfte att garantera 
insynsvänliga och rättvisa metoder och tillräckliga investeringsnivåer bör vi inte tillåta att 
det uppstår brist på tillsyn över gränsöverskridande och regionala marknader.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förhindra korssubventionering inom 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution och leverans.

e) Förhindra korssubventionering inom 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution och leverans samt säkerställa 
att distributions- och överföringstariffer 
fastställs i god tid före de aktuella 
perioder som de avser.

Or. en

Motivering

Det är oerhört viktigt med en effektiv investeringsplanering för utvecklingen av den inre 
marknaden för el, och de nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna se till att tarifferna 
fastställs i tillräckligt god tid i förväg för att det ska underlätta investeringsplaneringen.
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Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003.

f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utarbetar och i sin årsrapport presentera en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003. Den 
tioåriga investeringsplanen ska fungera 
som en garant för att personalens 
kompetens och antal räcker till för att 
fullgöra skyldigheten att tillhandahålla 
tjänster. Underlåtenhet att tillämpa den 
tioåriga investeringsplanen ska leda till 
proportionerliga sanktioner som stämmer 
överens med byråns riktlinjer.   

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste se till att de tioåriga investeringsplanerna inbegriper 
bestämmelser om att personalen ska kunna fullgöra alla förpliktelser om allmännyttiga 
tjänster som fastställs i detta direktiv. Det måste finnas effektiva, lämpliga och avskräckande 
sanktioner som kan åläggas elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 

g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
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nätens säkerhet och tillförlitlighet. leveransernas kvalitet samt granska 
prestandan i fråga om tjänsternas och 
leveransernas kvalitet och reglerna för
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste kunna övervaka tjänsternas kvalitet tillsammans med nätens 
säkerhet och tillförlitlighet, i syfte att säkerställa att förpliktelserna om allmännyttiga tjänster 
är uppfyllda. 

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ia) Övervaka förekomsten av 
begränsande avtalsvillkor, inbegripet 
exklusivitetsbestämmelser, som kan 
förhindra eller begränsa icke 
hushållskunders val när det gäller att 
teckna samtidiga avtal med mer än en 
leverantör. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska i 
förekommande fall underrätta de 
nationella konkurrensmyndigheterna om 
sådana villkor.”

Or. en

Motivering

Om icke hushållskunder ges möjlighet att välja sina leverantörer och inte hindras av 
exklusivitetsbestämmelser kommer detta att bidra till att utveckla konkurrensen på den inre 
marknaden.
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ib) Medge avtalsfrihet i fråga om 
långtidsavtal och möjligheten att sluta 
tillgångsbaserade avtal, förutsatt att de 
överensstämmer med gällande 
EU-lagstiftning.”

Or. en

Motivering

Det måste utvecklas ny kapacitet, särskilt av nya aktörer, och det kan behövas långtidsavtal 
med baslastkunder för att trygga en del av finansieringen av sådana investeringar. Dessutom 
behöver vissa högenergikonsumenter ha möjlighet att teckna långsiktiga och förutsägbara 
energiavtal där sådana finns för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft i förhållande till 
andra regioner. 

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Kontrollera den tid som överförings- och 
distributionsföretagen behöver för att 
genomföra sammanlänkningar och 
reparationer.

j) Kontrollera den tid som överförings- och 
distributionsföretagen behöver för att 
genomföra sammanlänkningar och 
reparationer samt besluta om sanktioner i 
enlighet med byråns riktlinjer om dessa 
åtgärder förlängs utan rimlig anledning.

Or. en

Motivering

Det måste finnas effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner som kan åläggas elföretag 
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som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För ett effektivt konsumentskydd krävs det att bestämmelserna i bilaga A kan genomföras, och 
tillsynsmyndigheterna måste kunna använda sig av effektiva, lämpliga och avskräckande 
sanktioner mot elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer om leveranstariffernas 
överensstämmelse med artikel 3.

l) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer och beslut om 
leveranstariffernas överensstämmelse med 
artikel 3, i syfte att innan detta direktiv 
börjar genomföras undanröja generella 
reglerade slutkundspriser som är lägre än 
den sålda elens marknadsvärde.
Proportionerliga sanktioner bör utdömas 
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vid överträdelse av denna bestämmelse.

Or. en

Motivering

För att bidra till utvecklingen av den inre marknaden måste reglerade tariffer som ligger 
under marknadsvärdet undanröjas. Dessutom måste det finnas effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner som kan åläggas elföretag som inte respekterar denna bestämmelse.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”la) Underrätta de nationella 
konkurrensmyndigheterna och 
kommissionen om medlemsstater där de 
reglerade tarifferna ligger under 
marknadspriset.”

Or. en

Motivering

För att bidra till utvecklingen av den inre marknaden måste reglerade tariffer som ligger 
under marknadsvärdet undanröjas. Dessutom måste det finnas effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner som kan åläggas elföretag som inte respekterar denna bestämmelse.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”oa) Fastställa eller godkänna tariffer för 
nättillträde och offentliggöra metoden för 
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att fastställa tarifferna.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna fastställa eller godkänna tariffer för att 
trygga tillträde för alla aktörer på elmarknaden. Vidare måste det råda insyn i metoden för 
att fastställa dessa tariffer, vilken bör offentliggöras i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ob) Införa pristak för en given och 
begränsad tidsperiod på marknader med 
låg konkurrens i syfte att skydda 
konsumenterna mot marknadsmissbruk. 
Pristaken ska sättas på en tillräckligt hög 
nivå för att inte avskräcka nya aktörer 
eller avskräcka befintliga konkurrenter 
från att utöka sin verksamhet.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna införa pristak då något företag har alltför 
stark ställning på marknaden, men dessa måste vara tillräckligt höga för att inte avskräcka 
nya aktörer från att ta sig in på marknaden eller befintliga marknadsaktörer från att öka sin 
verksamhet. Pristaken får inte heller utgöra ett hinder mot utvecklingen av den inre 
elmarknaden.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led oc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”oc) Tillsammans med relevanta 
planeringsmyndigheter utarbeta riktlinjer 
för ett tidsbegränsat tillståndsförfarande i 
syfte att ge incitament till nya 
marknadsaktörer inom produktion och 
handel. Dessa riktlinjer ska godkännas av 
byrån, så att en minsta harmonisering av 
medlemsstaternas planering kan 
garanteras.”

Or. en

Motivering

Många nya marknadsaktörer tycker i dagsläget att det är svårt att få tillträde till marknaden 
för produktion och handel.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 1 – led od (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”od) Se till att det råder insyn i 
grossistprisfluktuationer.”

Or. en

Motivering

För att alla marknadsaktörer ska ha samma villkor måste det råda insyn i alla eventuella 
förändringar av grossistpriserna.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
för att främja en effektiv konkurrens och 
för att marknaden ska fungera på ett riktigt 
sätt, inbegripet virtuella kraftverk,

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten göra 
undersökningar av hur elmarknaderna 
fungerar och, om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har begåtts, besluta om 
lämpliga proportionella åtgärder som krävs 
för att främja en effektiv konkurrens och 
för att marknaden ska fungera på ett riktigt 
sätt, inbegripet virtuella kraftverk; se till 
att det skapas en verkligt konkurrensutsatt 
EU-marknad genom att föreskriva ett 
inkrementellt frigörande av 
produktionskapacitet till verkliga 
kostnader, så att inget enskilt företag får 
ha en större andel än 20 procent av någon 
relevant marknad 2020; den relevanta 
marknaden ska definieras av 
kommissionen,

Or. en

Motivering

För att säkerställa att en eller flera marknadsaktörer inte har en dominerande ställning på en 
given marknad ska tillsynsmyndigheterna ha rätt att begränsa ett elföretags markandsandel 
till 20 procent. Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de där 
det finns aktörer med dominerande marknadsställning – vilka i flera fall har gjort sig skyldiga 
till maktmissbruk – och garantera andra aktörer rättvist marknadstillträde. I takt med att 
marknaderna blir mer integrerade kommer marknadens geografiska storlek att växa, så 
denna bestämmelse gör det möjligt för företagen att expandera i och med att marknaderna 
blir mer integrerade.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) begära information från elföretagen som 
är relevant för att den ska kunna utföra sina 

c) erhålla information från elföretagen som 
är relevant för att den ska kunna utföra sina 
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uppgifter, uppgifter, bland annat motiveringar till 
nekan att ge tredje part tillträde och 
uppgifter om åtgärder som krävs för att 
stärka nätet, samt vid behov samarbeta 
med finansmarknadernas 
tillsynsmyndigheter,

Or. en

Motivering

För att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna övervaka hur elmarknaden fungerar 
bör de kunna få alla relevanta uppgifter från elföretagen.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för elföretag som 
inte fullgör sina skyldigheter enligt detta 
direktiv eller enligt beslut som fattats av 
tillsynsmyndigheten eller byrån,

d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner, bland annat 
indrag av tillstånd, för elföretag som inte 
fullgör sina skyldigheter enligt detta 
direktiv, inbegripet bilaga A, eller enligt 
beslut som fattats av tillsynsmyndigheten 
eller byrån,

Or. en

Motivering

Det måste finnas effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner som kan åläggas elföretag 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54 (EG)
Artikel 22c – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer och metoderna för 
dem eller, alternativt, metoder för 
fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dessa metoder; dessa 
tariffer ska utformas så att nödvändiga 
investeringar i näten kan göras som gör det 
möjligt att säkra nätens funktion,

Or. en

Motivering

Det måste råda insyn i systemet så att alla marknadsaktörer garanteras tillträde, och de 
nationella tillsynsmyndigheterna måste trygga möjligheten att kunna planera på ett effektivt 
sätt.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av villkoren för tarifferna
och balanstjänsterna ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att TSO:ernas balanseringsverksamhet 
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bedrivs på ett öppet och insynsvänligt sätt, så att alla marknadsaktörer garanteras lika 
villkor.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
befogenhet att vid behov begära att de 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen ändrar villkoren, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt.

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
befogenhet att vid behov begära att de 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen ändrar villkoren i 
denna artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt. Om 
fastställandet av överförings- och 
distributionstariffer försenas ska 
tillsynsmyndigheterna ha befogenhet att 
fastställa preliminära överförings- och 
distributionstariffer och att fatta beslut 
om lämpliga kompensationsåtgärder i 
händelse att de slutliga tarifferna skiljer 
sig från dessa preliminära tariffer.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha denna befogenhet att se till att de 
systemansvariga för överförings- respektive distributionsnäten vidtar lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
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motiveras. motiveras på vederbörligt sätt.

Or. en

Motivering

Det behövs ett språkligt förtydligande, så att den nationella tillsynsmyndighetens oberoende 
kan garanteras.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett organ som är oberoende 
av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett nationellt rättsligt organ 
eller en annan nationell myndighet som är 
oberoende av de berörda parterna och av 
varje förvaltning.

Or. en

Motivering

Det måste finnas ett ändamålsenligt överklagansförfarande i alla medlemsstater så att alla 
marknadsaktörer garanteras rättvis behandling, men det är viktigt att detta sker oberoende av 
förvaltningen.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 14. Kommissionen ska inom ett år efter 
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tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

detta direktivs ikraftträdande anta 
riktlinjer för tillsynsmyndigheternas 
utövande av de befogenheter som beskrivs 
i denna artikel. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

Or. en

Motivering

Detta bör vara en obligatorisk åtgärd som tryggar att tillsynsmyndigheterna på ett effektivt 
sätt bidrar till utvecklingen av den inre elmarknaden och bör vidtas inom en snar framtid.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
utveckla gemensamma elbörser och fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en miniminivå på 
sammanlänkningskapaciteten inom 
regionen, så att en effektiv konkurrens kan 
utvecklas.

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
utveckla gemensamma elbörser och fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en lämplig nivå på 
sammanlänkningskapaciteten inom 
regionen, så att en effektiv konkurrens kan 
utvecklas.

Or. en

Motivering

Den gränsöverskridande regleringen borde harmoniseras av detta, men det måste vara de 
nationella tillsynsmyndigheterna som bestämmer i denna fråga. Om inte denna text läggs till 
skulle det kunna bli förbjudet för vissa nationella tillsynsmyndigheter att samarbeta med 
varandra.



PR\707408SV.doc 57/71 PE402.516v01-00

SV

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att 
ingå avtal med varandra i syfte att främja 
tillsynssamarbetet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 73.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen anta 
riktlinjer som fastställer metoder och 
villkor för bevarande av information 
liksom form och innehåll när det gäller de 
uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

4. För att garantera en enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen anta 
riktlinjer som fastställer metoder och 
villkor för bevarande av information 
liksom form och innehåll när det gäller de 
uppgifter som ska bevaras i enlighet med 
bästa praxis. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 27b.3.

Or. en
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Motivering

Kommissionen måste se till att bästa praxis används för bevarandet av information i alla 
medlemsstater. 

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a) Artikel 26.1 ska ersättas med 
följande: 
”1. Medlemsstater som efter det att 
direktivet har trätt i kraft kan visa att det 
har uppstått påtagliga problem för driften 
av deras små, enskilda system får ansöka 
om undantag från tillämpliga 
bestämmelser i kapitlen IV, V, VI och VII, 
samt kapitel III, när det gäller enskilda 
mikrosystem, i fråga om renovering, 
uppgradering och utvidgning av befintlig 
kapacitet, vilka får beviljas av 
kommissionen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna om dessa 
ansökningar innan den fattar beslut, 
varvid sekretess skall iakttas. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.”

Or. en

(Samma text som i artikel 26.1 i direktiv 2003/54/EG, förutom att meningen ”Denna artikel 
skall även tillämpas på Luxemburg.” utgår.)

Motivering

Det är rimligt att hävda att många medlemsstater i dag befinner sig på isolerade marknader 
där det är svårt att uppnå en verkligt konkurrensutsatt gränsöverskridande elmarknad och 
därför bör omfattas av undantag, Luxemburg befinner sig i hjärtat av EU:s elmarknad. 
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13b) Artikel 26.2 ska ersättas med 
följande: 
”2. En medlemsstat som efter det att 
direktivet har trätt i kraft av tekniska skäl 
har avsevärda problem med att öppna sin 
marknad för vissa begränsade grupper av 
sådana icke hushållskunder som avses i 
artikel 21.1 b får ansöka om undantag
från denna bestämmelse, vilket 
kommissionen kan bevilja för en 
tidsperiod på högst 12 månader efter det 
datum som anges i artikel 30.1. Ett sådant 
undantag ska under alla omständigheter 
upphöra det datum som anges i 
artikel 21.1 c.”

Or. en

(Samma text som i artikel 26.2 i direktiv 2003/54/EG, förutom att tidsfristen kortas ned till 
12 månader.)

Motivering

Det bör räcka med 12 månader för att medlemsstaterna ska hinna komma till rätta med 
eventuella tekniska hinder.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Led a i bilaga A ska ersättas med 
följande: 
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”a) Rätt till ett avtal med sin 
eltjänsteleverantör, i vilket följande 
anges:
– Leverantörens namn och adress.
– De tjänster som tillhandahålls, 
tjänstekvalitet och tidpunkt för den 
ursprungliga inkopplingen.
– De underhållstjänster som 
tillhandahålls.
– På vilket sätt aktuell information om 
tariffer och underhållskostnader kan 
erhållas.
– Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp samt 
eventuell rätt till kostnadsfritt frånträde.
– Villkoren för ersättning och 
återbetalning om tjänsterna inte håller 
angiven kvalitet, inbegripet i händelse av 
inkorrekt eller försenad fakturering. 
– Hur det tvistlösningsförfarande som 
avses i led f inleds.
– Information om konsumentens 
rättigheter, inbegripet allt det 
ovannämnda, tydligt angiven på 
räkningen och elföretagens webbplatser.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led a i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av den sista 
strecksatsen.)

Motivering

Högkvalitativa tjänster och insyn är grundläggande rättigheter på en konkurrensutsatt 
marknad.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led (b)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b) Led b i bilaga A ska ersättas med 
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följande: 
”b) Underrättelse i god tid om varje avsikt 
att ändra avtalsvillkoren och i samband 
med denna information underrättelse om 
att de har rätt att frånträda avtalet. 
Tjänsteleverantörerna ska på ett 
insynsvänligt och lättbegripligt sätt 
underrätta sina kunder direkt om varje 
avgiftshöjning vid en lämplig tidpunkt 
som inte infaller senare än en normal 
faktureringsperiod efter det att höjningen 
trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att 
kunder har möjlighet att frånträda avtal 
om de inte godtar de nya villkor som 
eltjänsteleverantören meddelat.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led b i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”på ett insynsvänligt 
och lättbegripligt sätt”.)

Motivering

Det är oerhört viktigt med insyn på en konkurrensutsatt marknad.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Led c i bilaga A ska ersättas med 
följande:
”c) Tydlig och opartisk information om 
priser, tariffer och standardvillkor för 
tillgång till och utnyttjande av eltjänster 
på nationell nivå och gemenskapsnivå.”

Or. en
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(Samma text som i bilaga A, led a i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”på nationell nivå 
och gemenskapsnivå”.)

Motivering

Denna information kommer att öka konkurrensen.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14d) Led d i bilaga A ska ersättas med 
följande: 
”Brett val av betalningssätt, så att utsatta 
konsumenter inte diskrimineras, vilket ska 
inbegripa förbetalda mätare och 
tariffräknare, i tillämpliga fall utan extra 
kostnad. Alla skillnader i villkor och 
bestämmelser skall motsvara 
leverantörens kostnader för de olika 
betalningssystemen. De allmänna 
villkoren skall vara skäliga, klara och 
begripliga. De skall meddelas på ett klart 
och lättbegripligt språk. Kunderna skall 
skyddas mot oskäliga eller vilseledande 
försäljningsmetoder, inbegripet hinder 
som inte följer av avtalet och som 
näringsidkaren ställer upp.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led d i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”så att utsatta 
konsumenter inte diskrimineras, vilket ska inbegripa förbetalda mätare och tariffräknare, i 

tillämpliga fall utan extra kostnad” och ”inbegripet hinder som inte följer av avtalet och som 
näringsidkaren ställer upp”.)

Motivering

Utsatta konsumenter måste omfattas av särskilt skydd.
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Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14e) Led f i bilaga A ska ersättas med 
följande: 
”f) Tillgång till klara och lättförståeliga, 
okomplicerade och billiga förfaranden för 
behandling av kundernas klagomål. 
Sådana förfaranden ska göra det möjligt 
att lösa tvister snabbt och rättvist inom en 
tremånadersperiod. När det är befogat ska 
de innefatta ett system för ersättning 
och/eller återbetalning. Förfarandena bör 
i möjligaste mån följa de principer som 
anges i kommissionens rekommendation 
98/257/EG.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led f i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”inom en 
tremånadersperiod”.)

Motivering

Konsumenterna bör företrädas av ett organ som är oberoende av den nationella 
tillsynsmyndigheten, regeringen och elleverantörerna.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter 
och möjlighet att genom uttryckligt avtal 
och utan kostnad ge företag med ett 
leveranstillstånd tillgång till sina 

h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter 
och möjlighet att genom uttryckligt avtal 
och utan kostnad ge företag med ett 
leveranstillstånd tillgång till sina 
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mätaruppgifter. Den part som ansvarar för 
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas 
format och ett förfarande för leverantörer 
och konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

mätaruppgifter, som kan inbegripa 
uppgifter om de energiförsörjnings-
alternativ som finns tillgängliga i ett visst 
område och om alla nationella 
mekanismer och gemenskapsmekanismer 
för ökad energieffektivitet. Den part som 
ansvarar för hanteringen av uppgifterna är 
skyldig att lämna ut dessa uppgifter till 
företaget. Medlemsstaterna ska fastställa 
uppgifternas format och ett förfarande för 
leverantörer och konsumenter för att få 
tillgång till uppgifterna. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

Or. en

Motivering

Detta kommer att uppmuntra till miljömedvetet beteende och öka konsumenternas positiva 
inflytande på marknaden.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad 
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

i) Klar och tydlig information varje månad 
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader, som kan inbegripa 
uppgifter om de energiförsörjnings-
alternativ som finns tillgängliga i ett visst 
område och alla nationella mekanismer 
och gemenskapsmekanismer för ökad 
energieffektivitet. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst. Senast 2015 ska smarta 
mätare ha installerats i samtliga hushåll.

Or. en
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Motivering

Detta kommer att uppmuntra till miljömedvetet beteende och öka konsumenternas positiva 
inflytande på marknaden. Smarta mätare ger leverantören uppgifter om den faktiska 
förbrukningen och konsumenten uppgifter om kostnaderna för den faktiska förbrukningen. De 
gör det möjligt för konsumenterna att minska sin efterfrågan på el då den är som dyrast och 
således sänka sina energikostnader. Om konsumenterna fullt ut förstår miljöåtgärderna kan 
dessa leda till den ökade effektivitet som de syftar till.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a) I bilaga A ska följande stycke läggas 
till: 
”Den europeiska stadga om 
energikonsumenters rättigheter som 
föreslagits av kommissionen ska ligga till 
grund för de riktlinjer för 
konsumentskydd som byrån ska föreslå 
för kommissionen.”

Or. en

(Ett nytt led k läggs till i bilaga A i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Den europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter beaktar de relevanta berörda 
parternas och arbetsmarknadsparternas åsikter om konsumenternas rättigheter och bör lyftas 
fram inom ramen för detta direktiv.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

15b) I bilaga A ska följande stycke läggas 
till: 
”Det ska inrättas ett lagstadgat oberoende 
energikonsumentorgan i alla 
medlemsstater. Detta organ ska företräda 
konsumenterna i formella samråd om 
EU:s energimarknad. Det ska säkerställa 
att slutkunderna omfattas av ett gott skydd 
i enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv och i synnerhet ansvara för att 
erbjuda konsumenterna enskild 
oberoende rådgivning, tillförlitlig 
information, råd och representation.” 

Or. en

(Ett nytt led l läggs till i bilaga A i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att skydda konsumenterna, men 
konsumenterna måste också få sitt eget formella företrädande organ. Den nationella 
tillsynsmyndigheten och konsumentorganet bör trygga samarbete och informationsutbyte 
samt se till att behandla frågor som berör båda organisationerna likadant.

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [18 månader efter 
ikraftträdandet]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [12 månader efter 
ikraftträdandet]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Det torde räcka med 12 månader för att medlemsstaterna ska hinna införliva detta direktiv i 
den nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [18 månader efter 
ikraftträdandet].

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [12 månader efter 
ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

Det torde räcka med 12 månader för att medlemsstaterna ska hinna införliva detta direktiv i 
den nationella lagstiftningen.
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MOTIVERING

1. Utan en välfungerande marknad för el och gas kommer det att bli allt svårare för EU att 
garantera en trygg försörjning och en hållbar och koldioxidsnål energimarknad samt att 
säkra unionens globala konkurrenskraft.

2. Innan vi försöker hitta en lämplig modell för marknaden måste vi fråga oss varför denna 
förändring behövs. Svaret är att förändringen är nödvändig för att ge konsumenterna en 
rättvis behandling, skapa lika villkor för alla aktörer på marknaden (både producenter 
och konsumenter) och skapa bättre villkor för investeringar som säkrar en trygg 
energiförsörjning och bättre nättillträde för förnybara energikällor. Vi måste också 
minska de stora energibolagens dominans för att förbättra små och medelstora företags 
nättillträde. För detta krävs åtgärder på två områden: dels bättre reglering och 
förvaltning av el- och gasmarknaderna med avseende på nätmonopol och 
marknadsstruktur, dels en strikt tillämpning av konkurrenslagstiftningen för att minska 
marknadskoncentrationen.

I – Konsumentskydd och samhällseffekter

3. Energipriserna lär stiga oavsett vilken modell man väljer. EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, kravet på 20 procent förnybara energislag och det sinande utbudet av olja 
med priser på omkring 100 dollar per fat kommer troligen att leda till prisökningar.

4. Även om energifattigdom och skyddet av utsatta kunder är ett område som 
medlemsstaterna själva ansvarar för, finns en tydlig koppling till EU-politiken. EU 
måste tydligt definiera begreppet energifattigdom och kräva att medlemsstaterna 
översänder sina planer för energifattigdom till kommissionen för uppföljning. De
verktyg som används för att skydda utsatta kunder måste dock vara förenliga med och 
bidra till förutsättningarna för öppna och konkurrensutsatta marknader. Vi måste se till 
så att kunder som inte kan betala – i synnerhet pensionärer – inte stängs av, och att inte 
avgiftsstrukturen innebär att fattiga kunder diskrimineras. Bästa sättet att motverka 
bränslebrist är att verka för energieffektivitet och åtgärder för energibesparing, och vi 
bör undersöka möjligheterna att stärka kopplingen mellan detta direktiv och kraven på 
energieffektivitet.

5. Det behövs större öppenhet på området för konsumenträttigheter. Bilagan till detta 
direktiv måste genomföras, följas upp och övervakas av nationella tillsynsmyndigheter 
under överinsyn av det nya tillsynsorganet på gemenskapsnivå. En av elbolagens 
viktigaste skyldigheter bör vara att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. Tydliga 
påföljder, till exempel indragning av tillstånd eller liknande på nationell nivå, bör 
tillämpas vid bristande genomförande. Den föreslagna europeiska 
energikonsumentstadgan bör genomföras genom el- och gasdirektiven och därigenom 
ges juridisk tyngd. Ett lagstadgat konsumentorgan på energiområdet bör inrättas i varje 
medlemsstat.
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II – Vilken energimodell?

6. Fullständig åtskillnad av ägandet är den enda modell som kan skapa trygghet för 
konkurrenter som vill etablera sig på marknaden och förhindra intressekonflikter.

7. Det finns alltid en risk för orättvis diskriminering om ett företag bedriver både 
konkurrensutsatt och monopolskyddad verksamhet. Åtskillnaden av ägandet måste dock 
gå hand i hand med ökad insyn, samordning mellan nätoperatörer, harmonisering av 
marknadsbestämmelserna och tillnärmning mellan de nationella regelverken, även på 
konkurrensområdet.

8. Kommissionens förslag innebär inte att statligt ägda överföringsnät måste 
tvångsprivatiseras efter ägandeåtskillnaden.

9. Modellen med en oberoende systemansvarig, där ett företag kan äga men inte driva ett 
elnät, skulle leda till byråkrati och dyr tillsyn och är därför inget fungerande alternativ 
till fullständig åtskillnad av ägandet.

a) Investeringar

10. Erfarenheten i medlemsstaterna visar att fullständig åtskillnad av ägandet leder till 
ökade investeringar och effektivare nät.

11. De tioåriga investeringsplaner som krävs enligt bestämmelserna bör garantera att 
långsiktiga strategier utarbetas, där hänsyn i första hand tas till konsumenternas behov 
och inte till aktieägarnas. Denna investeringsstrategi bör garantera att personalens 
kompetens och antal räcker till för att uppfylla kraven på tjänsterna. Strategin bör 
godkännas och övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna under överinseende av 
det nya europeiska tillsynsorganet. Investeringsplanerna bör ta hänsyn till behovet av att 
verka för ett europeiskt nät som slutmål.

b) Förnybara energikällor och decentraliserad produktion

12. Modellen med fullständig åtskillnad av ägandet kommer att leda till bättre nättillträde 
för förnybara energikällor. Vi bör dock gå ett steg längre och se till så att förnybar 
energi och mikrokraftverk får prioriterat nättillträde, utom när tekniska avvägningar gör 
detta omöjligt.

13. Vi måste öka befolkningens kontroll över energin genom stöd till lokalkraftverk, 
mikrokraftverk och lokala kraftvärmeverk. Detta förutsätter enorma investeringar i 
intelligenta nät. I dag har vertikalt integrerade elbolag inga incitament för att göra dessa 
investeringar, eftersom de inte kommer att bygga eller kontrollera någon större del av 
dessa lokala kraftverk.

14. Distributionsnäten måste moderniseras om en decentraliserad kraftproduktion och ökad 
energieffektivitet ska kunna komma till stånd. Direktivet bör garantera att 
fjärrvärmesystem kan uppmuntras.
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III – Genomförande och tillsynsmyndigheter

15. Kommissionen bör konsekvent vidta åtgärder mot medlemsstater som inte har 
genomfört befintliga direktiv. Kontroll och tydliga påföljder krävs för att den nya 
modellen ska fungera. Det gäller i synnerhet för energinäten, som är naturliga monopol.

16. De nationella tillsynsmyndigheterna måste vara fullständigt oberoende i förhållande till 
både stat och näringsliv, och miniminivåer för harmoniseringen av deras befogenheter 
bör uppnås genom gemensamma regler för insyn och ansvar. Tillsynsmyndigheterna bör 
också ansvara för att de beslut som fattas tar hänsyn till de europeiska konsumenterna, 
särskilt beslut som gäller gränsöverskridande investeringar.

17. De nationella tillsynsmyndigheterna bör kunna ålägga medlemsstaterna att vidta 
åtgärder för att stimulera konkurrensen. De bör också ha ansvaret för att undersöka vilka 
företag som har en starkt dominerande ställning på marknaden. Vidare bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna förses med verktyg för att åstadkomma bättre konkurrens i nära 
samarbete med kartellmyndigheter på gemenskapsnivå och nationell nivå. De bör också 
ha laglig rätt att ingå avtal med andra tillsynsmyndigheter på gemenskapsnivå och 
nationell nivå (t.ex. avtal om att utbyta uppgifter).

18. Gemenskapslagstiftningen bör tydligt ange de politiska målen och den exakta 
omfattningen för de nationella myndigheternas uppgifter och befogenheter, däribland 
befogenheten att fastställa eller godkänna tariffer för nättillträde och den metod som 
används för att ta fram tarifferna. Alla nationella tillsynsmyndigheter måste ha rätt att 
begära in relevant information från gas- och elbolag och tillämpa kännbara påföljder 
samt ha rätt att göra erforderliga undersökningar och ha tillräckliga befogenheter för 
tvistlösning.

19. De nationella tillsynsmyndigheterna bör uppmuntras att utnyttja sin rätt att för en 
angiven och begränsad tidsperiod införa pristak på marknader utan konkurrens om en 
medlemsstat dröjer med att genomföra EU-lagstiftningen. På så sätt kan kunderna 
skyddas från marknadsmissbruk. Kommissionen bör inleda rättsliga förfaranden när 
reglerade tariffer som ligger under marknadspriset tillämpas eftersom detta hindrar och 
snedvrider konkurrensen, särskilt bland stora energikonsumenter i EU.

20. Kommissionen föreslår en rad bestämmelser som skulle ge den befogenhet att anta 
bindande riktlinjer genom kommittéförfaranden. Lagstiftande befogenheter bör dock 
hanteras genom medbeslutandeförfarandet där så är lämpligt, inte genom 
kommittéförfaranden som undergräver parlamentets ställning.

IV – Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån)

21. En tydlig beskrivning bör göras av tillsynsorganens uppgifter för att undvika att de 
nationella organens uppgifter överlappar med det europeiskas. Tillsynsmyndigheten bör 
kontrollera alla villkor som anges i direktivet för nationella tillsynsmyndigheter. Om 
reglerna i direktivet inte följs bör tydliga påföljder vidtas. Den föreslagna europeiska 
byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör göras ansvarig inför 
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Europaparlamentet för att trygga byråns befogenheter och oberoende.

22. När det gäller gränsöverskridande frågor bör man notera lagstiftningsluckan på området 
och behovet av bättre sammanlänkning på delar av den europeiska marknaden.
Förslaget att byrån ska ges befogenhet att fatta beslut om undantag för 
sammanlänkningar och undantag när infrastrukturen sträcker sig över mer än en 
medlemsstats territorium är därför välkommet. Om inte de behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna kan nå en överenskommelse om det lämpliga regelverket kan den 
europeiska byrån lägga ut viktiga sammanlänkningar på anbud i samråd med lämpliga 
myndigheter. Kostnaderna bör överföras på konsumenterna på ett reglerat och 
överskådligt sätt. Byrån bör ges en mer aktiv roll i regleringen av gränsöverskridande 
frågor.

V – Regionala elmarknader

23. Vårt slutliga mål bör vara att åstadkomma ett gemensamt europeiskt elnät. Utvecklingen 
bör ske successivt i form av lämpliga och tydliga steg. Påpekas bör också att denna 
utveckling ska gå hand i hand med fullständig åtskillnad beträffande ägandet och inte är 
någon alternativ modell.

24. TSO:erna bör få en tydlig färdplan och tidtabell för att kunna se till att arbetet går i den 
riktningen. Det gäller att hitta en balans mellan TSO:ernas befogenheter och 
tillsynsmyndigheternas. Normalt har tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att 
ange regler för kommersiell verksamhet (t.ex. balanseringsregler och 
överbelastningsregler) medan TSO:erna bör ansvara för tekniska regler. En nätkodex för 
gemenskapen skulle kunna hindra de regionala marknaderna från att glida isär.

25. En välintegrerad marknad på europeisk nivå förutsätter att regioner avgränsas och 
regionalt samarbete uppmuntras. ”Energiöar” såsom de baltiska länderna som inte 
anslutits till UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) måste 
kopplas till nätet. Incitament måste skapas för att undanröja hinder som försenar ny 
infrastruktur för import och export av energi. Byråns verksamhet bör därför omfatta 
även den regionala dimensionen.

VI – Ägare från tredjeländer

26. Energiområdet är helt klart ett område där nationella och europeiska intressen bör anses 
vara av största vikt, i synnerhet intresset av en trygg försörjning. Vi måste få en 
tydligare bild av hur denna bestämmelse skulle påverka tredjeländers investeringar i 
EU:s överföringssystem och i synnerhet en eventuell begränsning av antalet tänkbara 
investerare som kan köpa upp infrastruktur som säljs till följd av kraven på åtskilt 
ägande. Föredraganden skulle föredra att majoriteten av infrastrukturen ägs av den 
offentliga sektorn.
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