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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

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

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

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

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

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

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

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6–0191/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En sikker elektricitetsforsyning er af 
vital betydning for udviklingen af det 
europæiske samfund, for gennemførelsen 
af en bæredygtig politik for 
klimaforandringer samt for fremme af 
konkurrenceevnen på det indre marked. 
Med henblik herpå bør sammenkoblinger 
på tværs af grænserne videreudvikles for 
at sikre forbrugere og erhvervsliv i Den 
Europæiske Union et udbud af alle 
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energikilder til den lavest mulige pris.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Et fungerende indre marked for 
elektricitet bør give producenterne den 
nødvendige tilskyndelse til at investere i 
nye elproduktionsanlæg og sikre 
forbrugerne passende foranstaltninger 
med henblik på at fremme en mere 
effektiv energiudnyttelse, og en 
forudsætning herfor er sikre 
energiforsyninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Eftersom de vedvarende energikilder 
er konstante kilder, er det vigtigt at 
udvikle sammenkoblingskapacitet på 
elområdet inden for Den Europæiske 
Union, idet der lægges særlig vægt på de 
mest isolerede lande og regioner på 
Unionens energimarked for at give 
medlemsstaterne mulighed for at nå målet 
om, at vedvarende energi udgør 20 % 
inden 2020.

Begrundelse

Sammenhængen mellem procentdelen for sammenkobling og den installerede kapacitet for 
vedvarende energiproduktion er vital for at nå målet om 20 % vedvarende energi.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Det indre marked bør øge 
samhandelen med og strømmen af 
elektricitet på tværs af grænserne for at 
sikre den bedst mulige udnyttelse af den 
elproduktionskapacitet, der er til 
rådighed, til de lavest mulige priser. 
Samtidig må dette ikke blive en 
undskyldning for medlemsstaterne og 
producenterne til ikke at investere i ny og 
moderne teknologi til elproduktion.

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at man opretholder incitamenterne til at investere i ikke-CO2-udledende 
elproduktion med henblik på at opfylde efterspørgslen efter energi.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre konkurrence og 
elforsyning til den lavest mulige pris og 
samtidig forhindre, at store aktører 
dominerer markedet, bør medlemsstaterne 
og de nationale regulerende myndigheder 
lette grænseoverskridende adgang for nye 
leverandører af forskellige energikilder 
samt ny elproduktion.

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, og sikre andre markedsdeltagere fair adgang.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Enhver fremtidig ordning for 
adskillelse bør effektivt kunne løse 
eventuelle interessekonflikter mellem 
producenter og 
transmissionssystemoperatører og må ikke 
føre til en kostbar og tung 
reguleringsordning for de nationale 
reguleringsmyndigheder, som er 
besværlig og dyr at føre ud i livet.

Begrundelse

Enhver ordning, der indføres, skal være effektiv og enkel.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør det kunne sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

udgår

Begrundelse

Ejendomsretlig adskillelse af de nationale transportnet er den eneste mulighed for at 
garantere, at administratorerne af nationale transportnet er uafhængige, og for at forbedre 
gennemsigtigheden. Det ville også sætte administratorerne af nationale transportnet i stand 
til at blive mere effektive formidlere på markedet. I et system med uafhængige 
systemoperatører forbliver ejerskabet til nationale transportnet og kommercielle aktiviteter 
på samme hænder. Selv om nationale transportaktiviteter er strengt regulerede, fører dette til 
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en mangfoldighed af regler.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings- 
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU- 
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net- 
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 

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

overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør Agenturet 
for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder ("agenturet") have 
ret til at granske certificeringsafgørelser, 
der træffes af de regulerende myndigheder.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med et velfungerende EU-elmarked. 
Elektricitet kan kun bringes ud til EU-
borgerne gennem nettet. Velfungerende 
elmarkeder, og navnlig net og andre 
elforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd. Uden at det 
berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
eltransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, og der er 
derfor behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med et velfungerende EU-elmarked og 
eliminering af markedets geografiske 
isolation. Elektricitet kan kun bringes ud til 
EU-borgerne gennem nettet. 
Velfungerende elmarkeder, og navnlig net 
og andre elforsyningsanlæg, spiller en 
afgørende rolle for den offentlige 
sikkerhed, økonomiens konkurrenceevne 
og fællesskabsborgernes velfærd. Uden at 
det berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
eltransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, og der er 
derfor behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
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overholdes. sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En harmonisering af de nationale 
regulerende myndigheders beføjelser bør 
omfatte incitamenter, som kan tilbydes 
energiselskaberne, og sanktioner, som 
kan iværksættes over for disse. Agenturet 
bør tildeles relevante beføjelser til at gå 
forrest i bestræbelserne på at sikre 
ensartede incitamenter og sanktioner i 
alle medlemsstater og udstikke 
retningslinjer for sådanne 
foranstaltninger.

Begrundelse

Agenturet skal sikre en fælles tilgang til disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om elselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
elselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset 
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger til fremme af den 
effektive konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked; 
og de skal kunne sikre høje standarder for 
forsyningspligt og offentlig service under 

(18) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om elselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
elselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset 
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger, der sikrer 
kunderne fordele gennem fremme af en 
effektive konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked; 
og de skal kunne sikre høje standarder for 
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hensyntagen til markedsåbningen, sikre 
beskyttelse af sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

forsyningspligt og offentlig service under 
hensyntagen til markedsåbningen, sikre 
beskyttelse af sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

Begrundelse

Fremme af effektiv konkurrence må ikke være et mål i sig selv, men bør være rettet mod 
kundernes interesser med hensyn til større udvalg, lavere priser og tjenester af bedre kvalitet.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det indre elmarked lider under mangel 
på likviditet og gennemsigtighed, hvilket 
hindrer effektiv ressourceallokering, 
begrænser mulighederne for risikodækning 
og spærrer vejen for nye investorer. Der er 
behov for at øge tilliden til markedet, dets 
likviditet og antallet af markedsdeltagere, 
og derfor må myndighedstilsynet med 
selskaber, der er aktive inden for 
elforsyning, intensiveres. Sådanne krav 
bør ikke indskrænke, men være forenelige 
med den gældende fællesskabslovgivning 
om finansmarkeder. 
Energimyndighederne og 
finansmarkedsmyndighederne bør 
samarbejde, så de kan bistå hinanden med 
at få overblik over de pågældende 
markeder.

(19) Det indre elmarked lider under mangel 
på likviditet og gennemsigtighed, hvilket 
hindrer effektiv ressourceallokering, 
begrænser mulighederne for risikodækning 
og spærrer vejen for nye investorer. Der er 
behov for at øge tilliden til markedet, dets 
likviditet og antallet af markedsdeltagere.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der er behov for, at de regulerende 
myndigheder på henholdsvis 
energimarkedet og finansmarkedet 
samarbejder, således at de hver især bliver 
i stand til at danne sig et overblik over de 
pågældende markeder, og de bør have 
kompetence til at indhente relevante 
oplysninger fra energiselskaberne samt 
fyldestgørende og tilstrækkelige 
undersøgelsesbeføjelser og beføjelse til at 
bilægge tvister og iværksætte effektive 
sanktioner.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For at forhindre dominerende 
etablerede leverandører i at lægge 
hindringer i vejen for åbning af markedet 
er det vigtigt at skabe mulighed for 
udvikling af nye forretningsmodeller, 
f.eks. ved at gøre det muligt samtidigt at 
indgå kontrakter med flere leverandører.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Kravene til forsyningspligt og 
offentlig service og de fælles 
mindstenormer, der følger af dem, må 
styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere, navnlig de sårbare, får gavn af 
konkurrencen og opnår rimeligere priser. 
Kravene til offentlig service bør 
fastlægges på nationalt plan under 
hensyntagen til de nationale forhold, men 
medlemsstaterne må dog respektere 
fællesskabslovgivningen og de fælles 
mindstenormer. EU-borgerne og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) bør 
garanteres offentlig service, navnlig hvad 
angår forsyningssikkerhed og rimelige 
tariffer. For at kunne forsyne kunderne er 
det vigtigt at have adgang til objektive og 
gennemsigtige forbrugsdata, og 
forbrugerne må have adgang til deres data 
vedrørende forbrug, dermed forbundne 
priser og serviceomkostninger, så de kan 
opfordre konkurrerende virksomheder til at 
give et tilbud på grundlag af disse data. 
Forbrugerne bør også have ret til at få 
fyldestgørende oplysninger om deres 
energiforbrug, og forudbetalinger bør 
være tilstrækkelige og afspejle det faktiske 
elforbrug. Hvis forbrugerne som 
minimum hvert kvartal og baseret på 
fælles kriterier får oplysninger om deres 
energiudgifter, tilskyndes de til 
energibesparelser, fordi de får direkte 
feedback om virkningerne af investeringer 
i energieffektiv teknik og af 
adfærdsændringer.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I dette direktiv bør der fokuseres på 
forbrugernes interesser. Det er nødvendigt 
at styrke og sikre forbrugernes 
eksisterende rettigheder, og dette bør 
indebære øget gennemsigtighed og 
repræsentation. Forbrugerbeskyttelsen 
bør sikre, at alle forbrugere drager fordel 
af et konkurrencebaseret marked. 
Forbrugerrettighederne bør håndhæves af 
de nationale regulerende myndigheder 
ved hjælp af incitamenter og 
iværksættelse af sanktioner over for de 
virksomheder, som ikke efterlever 
forbrugerbeskyttelses- og 
konkurrencereglerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Energifattigdom er et voksende 
problem i Den Europæiske Union. 
Medlemsstaterne bør derfor udarbejde 
nationale handlingsplaner til bekæmpelse 
heraf og sikre sårbare kunder den 
nødvendige energiforsyning. I den 
forbindelse er der behov for en integreret 
tilgang, og foranstaltningerne bør omfatte 
sociale politikker, takstpolitikker og 
energieffektivitetsforbedringer på 
boligområdet. Dette direktiv bør som 
minimum muliggøre nationale politikker 
for positiv særbehandling af sårbare 
kunder gennem prisfastsættelsesmodeller.
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Begrundelse

Eftersom energifattigdom er et tiltagende problem i Den Europæiske Union, skal det 
foreliggende forslag tage dette spørgsmål op og give alle europæere adgang til energi til 
rimelige priser.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) En effektiv klageadgang, der er 
tilgængelig for alle, sikrer en øget 
beskyttelse af forbrugerne. 
Medlemsstaterne bør indføre procedurer 
for hurtig og effektiv tvistbilæggelse.

Begrundelse

En effektiv klageadgang er en forudsætning for en passende beskyttelse af forbrugerne. Disse 
foranstaltninger, der bør være juridisk bindende, bør endvidere være et af de grundlæggende 
elementer i det kommende charter for energiforbrugernes rettigheder, der er under 
udarbejdelse i øjeblikket, og som Kommissionen bør fremlægge seks måneder efter 
vedtagelsen af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21d) Markedspriserne bør indeholde de 
rigtige incitamenter til udvikling af nettet 
og til investering i ny elproduktion.

Begrundelse

Bedre adgang til markedet og øget konkurrence vil helt naturligt sikre forbrugerne 
valgmuligheder og bedre kvalitet.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21e) Fremme af fair konkurrence og let 
adgang for forskellige leverandører samt 
tildeling af ny elproduktionskapacitet bør 
have afgørende betydning for 
medlemsstaterne for at give forbrugerne 
mulighed for at udnytte alle muligheder 
ved et liberaliseret indre marked for 
elektricitet. Samtidig bør medlemsstaterne 
være ansvarlige for at udvikle nationale 
handlingsplaner samt social- og 
arbejdsmarkedspolitikker.

Begrundelse

Social- og arbejdsmarkedspolitikken bør være medlemsstaternes ansvar.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Med henblik på etableringen af et 
indre marked for el bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt 
plan.

(22) I forbindelse med etableringen af et 
indre marked for el kan regionale 
energimarkeder udgøre et første skridt. 
Medlemsstaterne bør derfor på europæisk, 
men også på regionalt plan, hvor dette er 
muligt, fremme integrationen af deres 
nationale markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og nationalt 
plan. Regionale integrationsinitiativer er 
et vigtigt mellemtrin hen imod opnåelsen 
af europæisk integration af 
energimarkederne, som fortsat er det 
endelige mål. Det regionale plan bidrager 
til at fremskynde integrationsprocessen 
ved at give de pågældende aktører, 
navnlig medlemsstaterne, de nationale 
reguleringsmyndigheder og 
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transmissionssystemoperatørerne, 
mulighed for at samarbejde om bestemte 
spørgsmål

Begrundelse

Regionale initiativer udgør et betydningsfuldt og konstruktivt mellemtrin, der gør det muligt 
at forbedre det indre markeds funktion på europæisk plan. Ved at give 
transmissionssystemoperatører og nationale reguleringsmyndigheder mulighed for at 
harmonisere adgangen og bestemmelserne om balance i den pågældende region eller endda 
for at skabe en regional transmissionsstruktur vil disse initiativer bidrage til at gøre 
netværket mere effektivt samt lette grænseoverskridende handel og investeringer.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Dette direktiv bør sigte mod 
etablering af et virkeligt europæisk net, og 
agenturet bør derfor have ansvaret for 
reguleringsspørgsmål vedrørende 
grænseoverskridende sammenkoblinger 
og regionale markeder.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) For at sikre fælles regler for et 
virkeligt europæisk indre marked bør 
udviklingen af et fælles net og en bred 
energiforsyning, der er tilgængelig for 
alle, være et af hovedmålene for dette 
direktiv. Med henblik herpå vil 
ikkeforvredne markedspriser udgøre det 
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bedste incitament til grænseoverskridende 
sammenkoblinger og investeringer i ny 
elproduktion og samtidig på længere sigt 
føre til priskonvergens. Agenturet bør 
have ansvaret for reguleringsspørgsmål 
vedrørende grænseoverskridende 
sammenkoblinger og regionale markeder.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske elmarked og dets udvikling 
på kort, mellemlangt og langt sigt, bl.a. 
hvad angår produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, 

(23) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske elmarked og dets udvikling 
på kort, mellemlang og lang sigt, bl.a. hvad 
angår produktionskapacitet, forskellige 
kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, service- og 
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grænseoverskridende handel, investeringer, 
engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet og miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

forsyningskvalitet, grænseoverskridende 
handel, styring af overbelastning, 
investeringer, engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet og miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

Begrundelse

Forbrugerne kan få gavn af de regulerende myndigheders aktive deltagelse i overvågningen 
af service- og forsyningskvaliteten. Vi skal sikre en effektiv samordning mellem de nationale 
regulerende myndigheder i forbindelse med mekanismerne for fordeling af kapacitet og mere 
generelt i forbindelse med styring af overbelastning.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiv 2003/54/EF 
som ændret ved nærværende direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

udgår

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte eller vedtage de 
retningslinier, der er nødvendige for at 
tilvejebringe det mindstemål af 
harmonisering, som er nødvendigt for at 
nå målet med direktiv 2003/54/EF. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at supplere direktiv 
2003/54/EF med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 

udgår
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1999/468/EF.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–1) Artikel 1 affattes således:
"I dette direktiv fastsættes fælles regler 
for produktion, transmission, 
distribution og forsyning af elektricitet 
samt for forbrugerbeskyttelse med henblik 
på at forbedre og integrere 
konkurrencebaserede energimarkeder i 
EU, der er forbundet gennem et fælles 
net. Det fastlægger regler for, hvorledes 
elektricitetssektoren skal organiseres og 
fungere, hvordan der opnås åben adgang 
til markedet, hvilke kriterier og 
procedurer der skal anvendes ved 
indkaldelse af tilbud og udstedelse af 
bevillinger, samt hvorledes systemerne 
skal drives. Det fastlægger endvidere 
regler for forsyningspligt og 
elforbrugerrettigheder og præciserer 
konkurrencevilkårene."

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

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør udvides for at sikre markedsintegrationen, samt at direktivet retter 
fokus mod forbrugerne. Koblingen til konkurrencemæssige forpligtelser skal også 
understreges.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra (–a) (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–a) Nr. 12 affattes således:
12) "privilegerede kunder": kunder, 
som frit kan købe elektricitet fra en 
leverandør efter eget valg, jf. artikel 21 i 
dette direktiv, og som kan indgå kontakt 
med flere leverandører samtidigt

(Samme ordlyd som artikel 2, nr. 12, i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af nye elementer til 
den eksisterende tekst)

Begrundelse

Forbrugerne skal have mulighed for at indgå kontrakter med flere leverandører samtidigt.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Som nr. 34a tilføjes:
"34a) "industriområde": et privatejet 
geografisk område med et kraftnet, der 
hovedsagelig er beregnet til at levere til 
industrielle forbrugere i det pågældende 
område"

(Tilføjelse af et nyt nr. 34a til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Operatører af energinet i industriområder behøver ikke opfylde forpligtelser vedrørende 
driften af nettet i alle EU's medlemsstater. Der ikke noget retsgrundlag for dette. EU's 
lovgivning bør give medlemsstaterne mulighed for at give undtagelser til industriområder for 
at sikre retssikkerheden. Forskellen i behandlingen af industrinet sikrer en forholdsmæssig 
indsats uden at gå på kompromis med liberaliseringens mål. Dette ændringsforslag 
kompromitterer ikke slutforbrugernes rettigheder i industriområder. Typisk forsynes kun få 
uafhængige slutforbrugere fra industriområder.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 34 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) Som nr. 34b tilføjes:
"34b) "fair og lige konkurrence på et 
åbent marked": samme muligheder og 
lige adgang for alle leverandører i 
Unionen. Medlemsstaterne, de nationale 
regulerende myndigheder og agenturet er 
ansvarlige på dette område"

(Tilføjelse af et nyt nr. 34b til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 34 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) Som nr. 34c tilføjes:
"34c) "elselskab": fysisk eller juridisk 
person, der udfører mindst en af følgende 
funktioner: produktion, transmission, 
distribution, levering eller indkøb af 
elektricitet, og som er ansvarlig for de 
kommercielle, tekniske og/eller 
vedligeholdelsesmæssige opgaver i 
forbindelse med disse funktioner, men 
som ikke omfatter endelige kunder"

(Tilføjelse af et nyt nr. 34c til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 34 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bd) Som nr. 34d tilføjes:
"34d) "energifattigdom": den situation, 
hvor en husstand ikke har råd til at 
opvarme hjemmet til et acceptabelt niveau 
baseret på de niveauer, som anbefales af 
Verdenssundhedsorganisationen"

(Tilføjelse af et nyt nr. 34d til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 2 – nr. 34 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(be) Som nr. 34e tilføjes:
"34e. "virtuelt kraftværk": et program for 
udsendelse af elektricitet, hvor en 
elproducerende virksomhed er forpligtet 
til enten at sælge eller stille en vis 
mængde elektricitet til rådighed eller til at 
give interesserede leverandører adgang til 
en del af dens produktionskapacitet i et 
bestemt tidsrum."

(Tilføjelse af et nyt nr. 34e til artikel 2 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
“2. Medlemsstaterne kan under fuld 
iagttagelse af de relevante bestemmelser 
i traktaten, særlig artikel 86, ud fra 
almindelig økonomisk interesse pålægge 
selskaber i elektricitetssektoren 
offentlige serviceforpligtelser, som kan 
omfatte leveringernes sikkerhed, 
herunder forsyningssikkerhed, 
regelmæssighed, kvalitet og pris samt 
miljøbeskyttelse, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
klimabeskyttelse. Disse forpligtelser skal 
være klart definerede, og de skal være 
gennemsigtige, ikke...diskriminerende 
og kontrollerbare, og de skal sikre EU-
elektricitetsselskaber lige adgang til de 
nationale forbrugere. I relation til 
forsyningssikkerhed, energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og til 
opfyldelse af miljømålsætningerne og 
målene for vedvarende energi, som nævnt 
i dette stykke, kan medlemsstaterne 
indføre langtidsplanlægning, idet de 
tager hensyn til, at tredjeparter 
eventuelt ønsker at få adgang til 
systemet."

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Forslaget om at vedtage bindende mål for anvendelsen af vedvarende energi, 20 % inden 
2020, indebærer, at elsektoren er nødt til at træffe specifikke foranstaltninger, der kan afvige 
fra miljøbeskyttelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 37

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

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

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

Begrundelse

Energi er af afgørende betydning for forbrugernes dagligliv, og det er af største betydning at 
sikre adgang til elektricitet til en overkommelig pris. Som følge af særlige omstændigheder i 
forbindelse med åbningen af elmarkedet, skal forbrugernes rettigheder sikres. 
Forsyningspligten er et vigtigt middel til sikring af forbrugerbeskyttelsen. Der skal udstikkes 
klare retningslinjer for at sikre en reel forsyningspligt, som fremhæver hensynet til 
lavindkomstkunder og sårbare kunder.
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (1c) I artikel 3 indsættes som stk. 3a:
"3a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
kunder har ret til at få leveret deres 
elektricitet af en leverandør, dog med 
forbehold af dennes indforståelse, uanset 
i hvilken medlemsstat leverandøren er 
registreret. Med henblik herpå træffer 
medlemsstaterne alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at selskaber, 
der er registreret i deres respektive 
områder, kan levere til kunderne uden at 
skulle opfylde yderligere betingelser."

Begrundelse

I de enkelte medlemsstater skal leverandørerne opfylde forskellige betingelser for at kunne 
levere til kunderne. Disse forskellige markedsregler og juridiske krav udgør en betydelig 
begrænsning af markedsadgangen. For at give ubegrænset markedsadgang bør 
oprindelseslandprincippet anvendes, dvs. at en leverandør, der er registreret som sådan i en 
medlemsstat, kan levere til forbrugere i andre medlemsstater uden at skulle opfylde yderligere 
betingelser.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (1d) I artikel 3 indsættes som stk. 3b:
"3b. Medlemsstaterne sikrer at:
a) det er muligt for kunder, som ønsker at 
skifte leverandør, at få den/de pågældende 
operatør/er til at effektuere dette skift 
inden for to uger
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b) kunder har ret til at modtage alle 
relevante forbrugsdata.
Medlemsstaterne sørger for, at alle 
kunder på en ikkediskriminerende måde 
sikres rettighederne i litra a) og b) med 
hensyn til priser, indsats eller tid."

Begrundelse

Når det er kompliceret og tidskrævende for forbrugerne at skifte leverandør, kan det have 
negativ indflydelse på deres vilje til at skifte. Derfor skal det sikres, at forbrugerne har 
ikkediskriminerende adgang til deres data og kan benytte en enkel procedure for 
leverandørskift. Selve skifteprocessen skal også afvikles så hurtigt som mulig og ideelt set ikke 
tage længere end to uger.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) Artikel 3, stk. 5, affattes således:
"5. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at beskytte de 
endelige kunder og sikrer især, at der er 
passende sikkerhedsforanstaltninger, 
der beskytter sårbare kunder, herunder 
hensigtsmæssige foranstaltninger 
vedrørende f.eks. betalingsbetingelser for 
at hjælpe dem med at undgå afbrydelser 
af energiforsyningen. I den forbindelse 
kan medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger for at beskytte endelige 
kunder i fjerntliggende områder. De 
sikrer et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så 
vidt angår gennemsigtighed i 
kontraktbetingelser og -vilkår, 
almindelig information og ordninger for 
bilæggelse af tvister. Medlemsstaterne 
sikrer, at privilegerede kunder reelt kan 
skifte til en ny leverandør. Med hensyn 
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til i det mindste privatkunder omfatter 
disse foranstaltninger de tiltag, der 
omhandles i bilag A."

(Ændring af artikel 3, stk. 5, i direktiv 2003/54/EF gennem tilføjelse af nye elementer til den 
eksisterende tekst)

Begrundelse

Ved at flytte henvisningen til prisen på leverancer fra betragtningerne om offentlige 
serviceforpligtelser til betragtningerne om sårbare forbrugere skal ændringsforslaget sikre, 
at foranstaltninger vedrørende prisen på leverancer er rettet mod de mest sårbare forbrugere. 
Ved at være mere specifik bør slutresultatet være til gavn for dem, der har størst behov for 
forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1f) I artikel 3 indsættes som stk. 5a:
"5a. Medlemsstaterne træffer 
hensigtsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af energifattigdom i 
nationale energihandlingsplaner for at 
sikre et fald i antallet af personer, der 
lider under energifattigdom, og 
underretter Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger. De enkelte 
medlemsstater er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet ansvarlige for at 
fastlægge en definition på 
energifattigdom på nationalt plan i 
samråd med de regulerende myndigheder 
og berørte parter, jf. artikel 2, nr. 34d). 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
ydelser som led i sociale 
sikringsordninger, støtte til 
energieffektivitetsforbedringer og 
energiproduktion til de lavest mulige 
priser. Foranstaltningerne må ikke hindre 
åbningen af markedet som omhandlet i 
artikel 21. Kommissionen fastlægger 
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indikatorer for overvågning af sådanne 
foranstaltningers virkning på 
energifattigdommen og markedets 
funktion."

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

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (1h) Artikel 3, stk. 6, afsnit 1, litra b), 
affattes således:
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"b) […] oplysninger om miljøpåvirkning 
i det mindste i form af CO2-emissioner 
og radioaktivt affald som følge af den 
elektricitet, som er produceret ved hjælp 
af leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år."

(Nogle elementer i artikel 3, stk. 6, afsnit 1, litra b), i direktiv 2003/54/EF udgår)

Begrundelse

Oplysninger om elektricitetsproduktionens miljøpåvirkning bør anføres klart på alt 
reklamemateriale og salgsfremmende materiale, således at forbrugerne ikke skal søge disse 
oplysninger andetsteds. Der er stillet lignende krav i andre sektorer, f.eks. i forbindelse med 
salg af biler og hvidevarer.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1i) I artikel 3, stk. 6, afsnit 1, indsættes 
som litra ba):
"ba) oplysninger om deres rettigheder og 
om tilgængelige klagemuligheder i 
tilfælde af tvister."

Begrundelse

En forbedring af klagemulighederne er en forudsætning for en behørig forbrugerbeskyttelse. 
Disse foranstaltninger bør indarbejdes i det kommende charter for energiforbrugernes 
rettigheder, således at forbrugerne råder over et referencedokument vedrørende deres 
rettigheder.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 j (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 7, i direktiv 2003/54/EF )

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1l) I artikel 3 indsættes som stk. 7a:
"7a. For at fremme energieffektiviteten 
giver de nationale regulerende 
myndigheder elselskaberne bemyndigelse 
til at indføre prisformler, som indebærer 
stigninger ved øget forbrug og sikrer, at 
kunder og distributionssystemoperatører 
deltager aktivt i systemdriften ved at støtte 
iværksættelsen af foranstaltninger, der 
tager sigte på at optimere 
energiudnyttelsen, især i 
spidsbelastningsperioder. Sådanne 
prisformler kombineret med indførelse af 
intelligente målere og net skal fremme en 
energieffektiv adfærd og lavest mulige 
omkostninger for private forbrugere, især 
husstande der lider under 
energifattigdom."

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

Ændringsforslag 48
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 m (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 3 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1m) I artikel 3 indsættes som stk. 7b:
"7b. Medlemsstaterne sikrer, at der 
etableres fælles kontaktpunkter, hvor 
forbrugerne kan indhente alle nødvendige 
oplysninger om deres rettigheder, 
gældende lovgivning og de tilgængelige 
klagemuligheder i tilfælde af tvister."

Begrundelse

Hvis forbrugerne skal sikres behørige oplysninger, skal der etableres informationscentre, 
hvor der er adgang til nærmere oplysninger om gældende regler og forbrugernes rettigheder. 
Forbrugerne får således mulighed for at få nærmere omlysninger om aspekter, der også vil 
blive omfattet af det kommende charter for energiforbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1n) I artikel 3 indsættes som stk. 9a:
"9a. I tilfælde, hvor elselskaberne 
bevisligt har væltet omkostningerne ved 
udstedelse af certifikater under ordningen 
for handel med emissioner, som er udstedt 
vederlagsfrit, over på kunderne, kan 
medlemsstaterne kræve tilbagebetaling fra 
disse selskaber gennem ekstrabeskatning. 
Provenuet skal anvendes til at fremme 
energieffektiviteten i den opkrævende 
medlemsstat."
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(Indsættelse af et nyt stk. 9a i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 10: udgår
"10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Begrundelse

Komitologiproceduren udgår.

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 3 indsættes som stk. 10a:
"10a. For at hjælpe forbrugerne med at 
nedbringe deres energiudgifter kan 
medlemsstaterne kræve, at 
elektricitetsindtægter fra private 
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forbrugere bruges til finansiering af 
programmer for energieffektivitet og 
efterspørgselsmåling for private 
forbrugere."

(Tilføjelse af et nyt stk. 10a i artikel 3 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der er på det liberaliserede elektricitetsmarked en tendens til, at elektricitetsefterspørgslen 
stiger. Eftersom transaktionsomkostningerne i forbindelse med indførelse af effektive 
energitjenester til private kunder er højere end for større elforbrugere, er den mest 
hensigtsmæssige måde, hvorpå man kan fremme energieffektivitet på dette niveau, oprettelse 
af en fond. Denne form for redskab har, for så vidt angår miljøbeskyttelse, samlet nedsættelse 
af udgifterne for kunderne og samfundet som helhed og oprettelse af arbejdspladser, givet 
meget positive resultater i Danmark, Det Forenede Kongerige, Nederlandene samt en række 
stater i USA.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Artikel 4 affattes således:
"Medlemsstaterne sikrer overvågningen 
af forsyningssikkerheden. Hvis 
medlemsstaterne finder det 
hensigtsmæssigt, kan de overdrage 
denne opgave til de i artikel 23, stk. 1, 
nævnte regulerende myndigheder. 
Overvågningen omfatter navnlig 
udbuds/efterspørgselsbalancen på det 
nationale marked, herunder detaljerede 
prognoser over den […] fremtidige 
efterspørgsel og det tilgængelige udbud, 
den påtænkte supplerende kapacitet, der 
er under planlægning eller etablering, 
såvel som nettenes kvalitet og 
vedligeholdelsesniveau, adgang til 
distribueret produktion og 
mikroproduktion samt foranstaltninger 
til dækning af perioder med særlig høj 
efterspørgsel og til afhjælpning af 
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bortfald af forsyninger fra en eller flere 
leverandører. De kompetente 
myndigheder offentliggør senest den 31. 
juli hvert andet år en rapport, der 
angiver resultaterne af overvågningen af 
disse forhold samt eventuelle trufne eller 
påtænkte foranstaltninger i forbindelse 
hermed, og sender omgående denne 
rapport til Kommissionen."

(Tilføjelse af elementer om prognoser og adgangen til distribueret produktion og 
mikroproduktion i artikel 4 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

For at opfylde målene for forsyningssikkerhed forventes det, at der skal lægges større vægt på 
distribueret produktion og mikroproduktion. Denne udvikling har behov for 
ikkediskriminerende adgang til nettene, og dette skal sikres gennem overvågning.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Som artikel –5a indsættes:
"Artikel –5a

De nationale regulerende myndigheder 
påser, at der defineres tekniske 
driftskriterier, og at der udarbejdes og 
offentliggøres tekniske forskrifter med 
hensigtsmæssige pålideligheds- og 
sikkerhedsniveauer samt driftskrav, som 
produktionsanlæg, distributionssystemer, 
direkte tilsluttede kunders udstyr, 
samkøringslinjer og direkte linjer skal 
opfylde. Disse tekniske forskrifter skal 
sikre systemernes interoperabilitet og 
være objektive og ikkediskriminerende. 
Hvor der efter agenturets opfattelse er 
behov for harmonisering af disse 
forskrifter, fremsætter det passende 
anbefalinger til de respektive nationale 
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regulerende myndigheder."

Begrundelse

Artikel 5 vedrører kun tilslutningsspørgsmål, selv om driftsspørgsmål (dvs. i fasen efter 
tilslutningen) er lige så vigtige og bør behandles her.

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer.

De nationale regulerende myndigheder 
samarbejder indbyrdes om at harmonisere 
markedets udformning og integrere deres 
nationale markeder, i det mindste på et 
eller flere regionale planer som et første 
skridt hen imod et fuldt liberaliseret indre 
marked. De fremmer navnlig samarbejdet 
mellem regionale netoperatører samt gør 
det lettere for dem at blive integreret på 
regionalt plan med det mål at skabe et 
konkurrencebaseret europæisk marked, 
lette harmoniseringen af deres retlige, 
administrative og tekniske rammer og frem 
for alt integrere de elektricitetsøer, der i 
dag findes i EU. Medlemsstaterne 
fremmer derfor det grænseoverskridende 
og regionale samarbejde mellem de 
nationale regulerende myndigheder.

Begrundelse

Det regionale samarbejde kan fremme markedsintegrationen og skabe et europæisk 
konkurrencemarked. For at sikre, at det regionale samarbejde fører til forenelige systemer og 
til et ægte paneuropæisk marked, skal det også kræves af de regulerende myndigheder, 
transmissionssystemoperatørerne og ACER, at de iværksætter et tværregionalt samarbejde. 
ACER skal gives beføjelser til at fremsætte passende anbefalinger til fremme af 
markedsintegrationen. Initiativer til fremme af regionale markeder må ikke blive eksklusive, 
og der skal være en klar reguleringsordning for disse markeder; ellers er der risiko for, at der 
opstår et lovgivningstomrum.
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Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Agenturet samarbejder med de nationale 
regulerende myndigheder og 
transmissionssystemoperatører i 
overensstemmelse med dette direktivs 
kapitel IV for at sikre konvergens mellem 
reguleringsordningerne i de forskellige 
regioner med det sigte at skabe et 
konkurrencebaseret europæisk marked. 
Hvor der efter agenturets opfattelse er 
behov for bindende regler for et sådant 
samarbejde, fremsætter det passende 
anbefalinger. Agenturet bliver den 
kompetente myndighed på de regionale 
markeder på de i artikel 22d nævnte 
områder."

(Indsættelse af et nyt stk. 1a i artikel 5a i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Indledningen til artikel 6, stk. 2, 
affattes således:
"2. Medlemsstaterne fastsætter 
kriterierne for tildeling af bevillinger til 
etablering af produktionskapacitet på 
deres område. Disse kriterier vedrører 
følgende:"

(Ændring af artikel 6, stk. 2, indledning, i direktiv 2003/54/EF)
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Begrundelse

Kriterierne for tildeling af bevillinger skal være bindende.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I artikel 6, stk. 2, indsættes som litra 
ia):
"ia) medlemsstaternes bidrag til 
opfyldelsen af målet om, at vedvarende 
energi udgør 20 % senest i 2020"

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) I artikel 6, stk. 2, indsættes som litra 
ib):
"ib) nødvendigheden af, at producenterne 
tager hensyn til ordningen for handel med 
emissioner."
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(Indføjelse af et nyt litra ib) i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Artikel 6, stk. 3, affattes således:
“3. Medlemsstaterne sikrer, at der for 
små tilsluttede og/eller decentrale 
producenter gælder forenklede 
bevillingsprocedurer. Disse forenklede 
procedurer skal gælde for alle anlæg, der 
producerer under 50 MW, og for alle 
decentrale produktionsanlæg."

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

Begrundelse

For at fremme udviklingen af decentraliserede energikilder, samtidig med at det erkendes, at 
de mindre kraftkilder har en mere begrænset miljøvirkning, bør der udarbejdes 
fremskyndelsesprocedurer.

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

udbudsproceduren").

Begrundelse

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

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den eller de samme personer ikke har 
ret til:

b) Den eller de samme personer ikke har 
ret til, hverken individuelt eller i 
fællesskab: 

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – litra (i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) at udøve direkte eller indirekte kontrol (i) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
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over et selskab, der varetager produktions- 
eller forsyningsopgaver, og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
en transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem eller

over et selskab, der varetager produktions- 
eller forsyningsopgaver, og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
en transmissionssystemoperatør eller

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – litra (ii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
over en transmissionssystemoperatør eller 
et transmissionssystem og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
et selskab, der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

(ii) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
over en transmissionssystemoperatør og 
samtidig udøve direkte eller indirekte 
kontrol over, besidde interesser i eller 
udøve rettigheder over for et selskab, der 
varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den eller de samme personer har ikke 
ret til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem, og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
et selskab, der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

c) Den eller de samme personer har ikke 
ret til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, for en 
transmissionssystemoperatør og samtidig 
udøve direkte eller indirekte kontrol over, 
besidde interesser i eller udøve rettigheder 
over for et selskab, der varetager 
produktions- eller forsyningsopgaver.
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Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"da) Den eller de samme personer har 
ikke ret til at drive transmissionssystemet 
via en forvaltningsaftale eller på nogen 
anden måde øve indflydelse, som ikke er 
baseret på ejerskab, eller udøve direkte 
eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over 
for et selskab, der varetager produktions- 
eller forsyningsopgaver."

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne overvåger processen 
med adskillelse af vertikalt integrerede 
selskaber og forelægger Kommissionen en 
rapport om de fremskridt, der er sket.

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som 
transmissionssystemoperatør i flere 

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som 
transmissionssystemoperatør i flere 



RR\724393DA.doc 45/198 PE402.516v01-00

DA

medlemsstater for de pågældende 
transmissionssystemer. Intet andet selskab 
kan indgå i dette jointventure, medmindre 
det er blevet godkendt som uafhængig 
systemoperatør i henhold til artikel 10.

medlemsstater for de pågældende 
transmissionssystemer.

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I de tilfælde, hvor den/de i stk. 1, litra 
b) til d), nævnte person/er er 
medlemsstaten eller et offentligt organ, 
anses to adskilte offentlige organer, som 
udøver kontrol over en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem og over et selskab, 
der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver , ikke for at være 
den/de samme person/er ved anvendelse 
af denne artikel.

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Kommissionen vedtager retningslinier 
med nærmere procedurer for anvendelsen 
af stk. 6-9. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår
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Begrundelse

Af juridiske årsager foreslås det at overføre i det mindste stk. 7-10 og stk. 13 til forordning 
1228/2003; stk. 11 og 12 skal forekomme både i direktivet og i forordningen.

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 9 affattes litra c) således:
"(c) at styre energistrømmene i systemet 
under hensyntagen til udvekslingerne 
med andre sammenkoblede systemer og 
fælles standarder koordineret på 
europæisk plan. Med henblik herpå skal 
transmissionssystemoperatøren sikre et 
sikkert, pålideligt og effektivt 
elektricitetssystem og i den forbindelse 
sørge for, at de nødvendige, 
hjælpefunktioner er til rådighed, 
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herunder hjælpefunktioner, som skyldes 
reaktioner på efterspørgsel på grundlag af 
fælles standarder, for så vidt dette kan 
ske uafhængigt af andre 
transmissionssystemer, som systemet er 
sammenkoblet med"

(Tilføjelse af begrebet "reaktion på efterspørgsel" til artikel 9, litra c), i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I artikel 9 affattes litra d) således:
d) at give operatørerne for eventuelle 
andre systemer, som hans system er 
sammenkoblet med, de oplysninger, som 
er nødvendige for en sikker og effektiv 
drift af det sammenkoblede system og 
for [...] interoperabiliteten, idet der gøres 
fælles brug af disse oplysninger

(Samme ordlyd som artikel 9, litra d), i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) I artikel 9 affattes litra f) således:
"f) at forsyne systembrugerne med de 
oplysninger, de behøver for at få effektiv 
systemadgang på grundlag af fælles 
standarder."
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(Samme ordlyd som artikel 9, litra f), i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) I artikel 9 indsættes som litra fa):
"fa) at inddrive overbelastningsafgifter og 
betalinger inden for rammerne af 
mekanismen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, at 
indrømme og forvalte tredjepartsadgang 
og at give begrundede redegørelser, når 
sådan adgang nægtes, hvilket overvåges 
af de nationale regulerende myndigheder. 
Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer først og fremmest 
markedsintegrationen og maksimerer de 
samfundsøkonomiske velfærdsgevinster 
under udførelsen af deres opgaver i 
henhold til denne artikel."

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

Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Uafhængige systemoperatører

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a udgår
Udskillelse af transmissionssystemejere

1. I tilfælde hvor der er udpeget en 
uafhængig systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste være uafhængige, hvad angår 
retlig form, organisation og 
beslutningstagning, fra af andre 
aktiviteter, der ikke vedrører transmission.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
uafhængighed, jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
a) De personer, som har ansvaret for 
ledelsen af transmissionssystemejeren, må 
ikke indgå i virksomhedsstrukturer inden 
for det integrerede elektricitetsselskab, der 
direkte eller indirekte har ansvaret for 
den daglige drift af produktion, 
distribution og forsyning af elektricitet.
b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren måtte have, 
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tages i betragtning på en sådan måde, at 
de kan handle uafhængigt.
c) Transmissionssystemejeren skal opstille 
et overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at diskriminerende adfærd er 
udelukket, samt sikre, at dets overholdelse 
kontrolleres på passende måde. Dette 
program skal angive, hvilke særlige 
forpligtelser de ansatte pålægges for at 
opfylde dette formål. En årsberetning med 
en beskrivelse af de trufne 
foranstaltninger forelægges af den person 
eller det organ, der er ansvarlig over for 
den regulerende myndighed for at 
kontrollere overvågningsprogrammet, og 
denne årsberetning offentliggøres.
3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren efterlever stk. 
2 i fuldt omfang. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Samme ordlyd som artikel 11, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF med ændring af elementer i den 
eksisterende tekst)
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Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 d (nyt)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8d) I artikel 11 indsættes som stk. 7a:
"7a. Transmissionssystemoperatørerne 
gør det lettere for store endelige kunder 
og repræsentanter for endelige kunder at 
deltage på reserve- og 
balanceringsmarkeder. I tilfælde, hvor 
produktion og efterspørgsel udbydes til 
samme pris, prioriteres efterspørgslen."
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(Indsættelse af et nyt stk. 7a i artikel 11 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Med henblik på at forbedre energieffektiviteten er det vigtigt, at forbrugere aktivt deltager på 
markeder for hjælpefunktioner, navnlig når de er i stand til at reducere efterspørgslen på 
bestemte kritiske tidspunkter (spidsbelastning, nødstilfælde). Store slutbrugere kan deltage 
direkte eller indirekte i sådanne markeder. Små forbrugere kan ikke deltage direkte på 
sådanne markeder, medmindre nogen (f.eks. leverandøren) er i stand til at samle et større 
antal af dem og effektivt kontrollere dele af deres efterspørgsel.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 e (nyt)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8e) I artikel 11 indsættes som stk. 7b:
"7b. De nationale regulerende 
myndigheder sikrer, at 
balanceringsbestemmelserne og tarifferne 
harmoniseres korrekt i alle medlemsstater 
senest den ...*. De sørger navnlig for, at 
store endelige kunder, repræsentanter for 
endelige kunder og decentrale 
producenter er i stand til effektivt at 
bidrage til balanceringsydelser og andre 
relevante hjælpefunktioner.
* To år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse."

(Indsættelse af et nyt stk. 7b i artikel 11 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

I henhold til artikel 23 er de regulerende myndigheder ansvarlige for "fastsættelse eller 
godkendelse af i det mindste de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte 
betingelser og vilkår for (...) tilvejebringelse af energibalanceringsydelser". Eftersom 
harmonisering af balanceringsydelser er afgørende for, at det indre marked for elektricitet 
kan fungere hensigtsmæssigt, skal de regulerende myndigheder i tæt samarbejde med 
transmissionssystemoperatørerne indføre en passende grad af harmonisering.
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Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forretningsmæssige oplysninger af 
væsentlig betydning for konkurrencen på 
markedet, navnlig oplysninger, der gør det 
muligt at fastslå leveringsstedet, 
oplysninger om den installerede kapacitet 
og oplysninger om kundekapaciteten, skal 
være tilgængelige for alle 
elforsyningsoperatører på markedet. Om 
nødvendigt kræver den regulerende 
myndighed, at etablerede operatører 
forsyner de berørte personer med sådanne 
oplysninger.

Ændringsforslag 83

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Artikel 14, stk. 3, affattes således:

"3. Distributionssystemoperatøren 
forsyner systembrugerne med de 
oplysninger, der er nødvendige for at få 
effektiv adgang til og sikre effektiv 
udnyttelse af systemet."

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) I artikel 14 indsættes som stk. 3a:
"3a. Distributionssystemoperatøren 
indgiver inden for et år fra 
ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF om 
ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles 
regler for det indre marked for 
elektricitet et forslag til den relevante 
regulerende myndighed, hvori operatøren 
beskriver de relevante informations- og 
kommunikationssystemer, der skal 
indføres med henblik på at tilvejebringe 
de i stk. 3 nævnte oplysninger. Forslaget 
skal bl.a. lette brugen af elektroniske 
tovejsmålere, som skal stilles til rådighed 
for alle forbrugere senest ti år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse, de endelige 
kunders og decentrale producenters aktive 
deltagelse i systemdriften og 
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realtidsinformationsstrømmen mellem 
distributions- og 
transmissionssystemoperatører med 
henblik på at optimere udnyttelsen af alle 
tilgængelige produktions-, net- og 
efterspørgselsressourcer."

(Indsættelse af nyt stk. 3a i artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9d) I artikel 14 indsættes som stk. 3b:
"3b. Inden for to år fra ikrafttrædelsen af 
direktiv .../.../EF [om ændring af direktiv 
2003/54/EF om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet] godkender eller 
forkaster de nationale regulerende 
myndigheder de i stk. 3a nævnte forslag. 
De nationale regulerende myndigheder 
sikrer fuld interoperabilitet mellem de 
informations- og 
kommunikationssystemer, der skal 
indføres. I den forbindelse kan de 
udsende retningslinjer og opfordre til, at 
der stilles ændringsforslag til forslagene i 
stk. 3a."

(Indsættelse af et nyt stk. 3b i artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 e (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 14 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9e) I artikel 14 indsættes som stk. 3c:
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"3c. Inden den nationale regulerende 
myndighed meddeler 
distributionssystemoperatøren sin 
beslutning vedrørende det i stk. 3 nævnte 
forslag, informerer den agenturet eller, 
såfremt dette endnu ikke er 
funktionsdygtigt, Kommissionen. 
Agenturet eller Kommissionen sikrer, at 
de informations- og 
kommunikationssystemer, der indføres, 
letter udviklingen af det indre marked for 
elektricitet og ikke medfører nye tekniske 
hindringer."

(Indsættelse af et nyt stk. 3c i artikel 14 i direktiv 2003/54/EF)

Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9f) I artikel 14 indsættes som stk. 4a:
"4a. Medlemsstaterne tilskynder til 
modernisering af distributionsnettene, der 
etableres på en måde, som ansporer til 
decentral produktion og sikrer 
energieffektivitet."

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

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gøre mere for navnlig at opmuntre til kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 89

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



RR\724393DA.doc 61/198 PE402.516v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 

udgår
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efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

Begrundelse

I henhold til denne bestemmelse kan Europa-Kommissionen vedtage retningslinier gennem 
udvalgsproceduren for at sikre (i) distributionssystemoperatørernes uafhængighed, (ii) 
fraværet af diskriminerende adfærd og (iii) en situation, hvor det vertikalt integrerede 
selskabs forsyningsaktiviteter ikke udøves på en måde, der giver selskabet urimelige fordele i 
kraft af dets vertikale integration. Alle disse foranstaltninger bør vedtages under inddragelse 
af Rådet og Europa-Parlamentet, eftersom en overdreven brug af udvalgsproceduren kunne 
forstærke den regulatoriske usikkerhed.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Artikel 19, stk. 3, affattes således:
"3. Elektricitetsselskaber skal i deres 
interne regnskabsføring føre separate 
regnskaber over hver af deres 
transmissions- og 
distributionsaktiviteter, således som de 
skulle gøre, såfremt de pågældende 
aktiviteter blev udført af særskilte 
selskaber, med henblik på at undgå 
forskelsbehandling, krydssubsidiering 
og konkurrenceforvridning. De skal også 
føre regnskaber, som kan være 
konsoliderede, over hver 
elektricitetsaktivitet, der ikke vedrører 
transmission og distribution. Indtil den 
1. juli 2007 skal de føre separate 
regnskaber over forsyningsaktiviteter til 
privilegerede kunder og 
forsyningsaktiviteter til 
ikke[...]privilegerede kunder. Indtægter 
fra ejerskab af transmissions-
/distributionssystemet specificeres i 
regnskaberne. Der skal i relevant 
omfang føres konsoliderede regnskaber 



RR\724393DA.doc 63/198 PE402.516v01-00

DA

over andre ikke[...]elektricitetsrelaterede 
aktiviteter. De interne regnskaber skal 
omfatte en særskilt balance og en 
særskilt resultatopgørelse for hver 
aktivitet."

(Ændrer to ord (hver elektricitetsaktivitet) i artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Som resultat af stigningen i antallet af multinationale energiselskaber i Europa er det 
nødvendigt at specificere, at de individuelle regnskaber for hvert nationalt energiselskab 
offentliggøres og ikke integreres i moderselskabets regnskaber.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Artikel 20, stk. 2, affattes således:
"2. En transmissions- eller 
distributionssystemoperatør kan nægte 
adgang, hvis systemet ikke har den 
nødvendige fysisk tilgængelige kapacitet. 
Afslaget skal begrundes behørigt på 
grundlag af objektive samt teknisk og 
økonomisk forsvarlige kriterier. Den 
nationale regulerende myndighed sikrer, 
at disse kriterier anvendes konsekvent, og 
at den systembruger, som er blevet nægtet 
adgang, har klageret. Den nationale 
regulerende myndighed sikrer, at 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatøren i givet 
fald, og når der nægtes adgang, giver 
relevante oplysninger om de 
foranstaltninger, der vil være 
nødvendige for at styrke nettet. Den 
part, som anmoder om sådanne 
oplysninger, kan pålægges et rimeligt 
gebyr, som afspejler omkostningerne 
ved at fremlægge sådanne oplysninger."
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(Indsættelse af nye elementer i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Ethvert afslag på adgang bør meddeles af operatøren af systemet og være baseret på behørigt 
begrundede og teknisk og økonomisk forsvarlige kriterier. Afslag må kun gives i tilfælde af 
utilstrækkelig fysisk tilgængelig kapacitet. Den regulerende myndighed bør have pligt til at 
sikre, at kriterierne for at nægte adgang anvendes konsekvent, og til at anbefale kapacitets- 
eller forbindelsesrelaterede investeringer til forbedring af forsyningen, hvor dette kan 
forsvares økonomisk.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) I artikel 21 indsættes som stk. 2a:
"2a. Privilegerede kunder har ret til at 
indgå kontrakter med flere leverandører 
samtidig."

(Indsættelse af et nyt stk. 2a i artikel 21 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Kunder skal have mulighed for at indgå kontrakter med flere leverandører samtidig.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 d (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 21 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) I artikel 21 indsættes som stk. 2b: 
"2b. Agenturet foretager 
realtidsovervågning af alle organiserede 
engrosmarkeder for elektricitet i Unionen, 
i EØS og i nabolande med henblik på at 
afsløre misbrug af markedsstilling eller 
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strukturelle markedsmangler og fremme 
forbedringer af det indre markeds 
effektivitet."

(Indsættelse af et nyt stk. 2b i artikel 21 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Markedsovervågning er et effektivt redskab til at opdage misbrug af markedsstilling. Det er 
vigtigt at sikre, at overvågningen af nationale markeder varetages af nationale regulerende 
myndigheder i henhold til harmoniserede kriterier og metoder. Meget ofte har de nationale 
regulerende myndigheder imidlertid ikke de fornødne ressourcer til at overvåge markederne 
permanent og på realtidsbasis og er derfor afhængige af månedlige eller endog årlige 
analyser. Agenturet bør råde over alle de ressourcer, der er nødvendige for at varetage denne 
vigtige opgave.

Ændringsforslag 95

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed.

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed.

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv 
pålægger den, juridisk er adskilt fra og 
funktionelt uafhængig af enhver anden 
offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 
ikke søger eller modtager instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat organisation.

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv og 
tilhørende lovgivning pålægger den,

a) er juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængig af enhver anden offentlig eller 
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privat organisation, og

b) at dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 

c) ikke søger eller modtager direkte 
instrukser fra nogen regering eller anden 
offentlig eller privat organisation, når den 
udfører reguleringsopgaver.

3. For at beskytte den regulerende 
myndigheds uafhængighed sikrer 
medlemsstaten navnlig:

3. For at beskytte den regulerende 
myndigheds uafhængighed sikrer 
medlemsstaten navnlig:

a) at den regulerende myndighed har status 
som juridisk person, eget budget og 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at varetage sine opgaver

a) at den regulerende myndighed har status 
som juridisk person, er finansielt 
uafhængig, og har tilstrækkelige 
menneskelige og finansielle ressourcer til 
at varetage sine opgaver

b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

b) at medlemmerne af den regulerende 
myndigheds bestyrelse udnævnes for en 
periode på mindst fem, dog højst syv, år, 
som derefter ikke kan forlænges. Under 
bestyrelsens første mandat udnævnes 
halvdelen af medlemmerne for en periode 
på to et halvt år. Medlemmerne kan kun 
afsættes i embedsperioden, hvis de ikke 
længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldige i alvorlig tjenesteforseelse i 
henhold til national ret.

Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ba) den regulerende myndigheds 
budgetbehov dækkes via direkte indtægter 
fra operationerne på energimarkedet."
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Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen at fremme et indre 
elmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed og en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet samt sikre, at 
energiforsyningsnettene fungerer effektivt 
og pålideligt under hensyntagen til 
langsigtede mål

b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

b) at udvikle velfungerende 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

c) afvikling af restriktioner for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet

c) at afvikle enhver restriktion for elhandel 
mellem medlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen 
og øge integrationen af de nationale 
markeder for at fremme uhindrede 
elstrømme i hele Fællesskabet

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

d) at sikre, at der på den mest 
omkostningseffektive måde udvikles 
forbrugervenlige, sikre, pålidelige og 
effektive net og at fremme 
systemtilstrækkelighed samtidig med, at 
der sikres energieffektivitet og integrering 
af udbredte og mindre udbredte 
vedvarende energikilder og decentral 
produktion i såvel transmissions- som 
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distributionsnet
da) at skabe lettere adgang til nettet for ny 
produktionskapacitet, særlig ved at fjerne 
hindringer, som kunne vanskeliggøre 
adgangen for nye markedsdeltagere og 
vedvarende energikilder

e) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

e) at sikre, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

f) at sikre, at kunder drager fordel af, at 
deres nationale markeder fungerer 
effektivt, fremme effektiv konkurrence i 
samarbejde med 
konkurrencemyndighederne og sikre 
forbrugerbeskyttelse
fa) at være med til at sikre høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på elomforsyningsområdet, 
bidrage til beskyttelse af sårbare kunder 
og medvirke til sikring af, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt
fb) at harmonisere de nødvendige 
procedurer for udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 98

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den regulerende myndighed har 
følgende opgaver:

1. Den regulerende myndighed har 
følgende opgaver, som efter behov 
varetages i tæt samråd med andre 
relevante nationale og europæiske 
myndigheder, 
transmissionssystemoperatører og andre 
markedsaktører, uden at dette berører 
sidstnævntes specifikke kompetencer:
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Ændringsforslag 99

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

–a) Den fastsætter eller godkender 
uafhængigt og i henhold til gennemsigtige 
kriterier regulerede nettariffer og 
netrelaterede tarifkomponenter.

Begrundelse

Opgaven med at fastsætte regulerede nettariffer uden indblanding udefra er en af de 
beføjelser, der kendetegner en egentlig uafhængig myndighed. Dette princip bør medtages 
direkte i direktivet som et første skridt mod en reel harmonisering af de nationale 
forskriftsmæssige rammer.

Ændringsforslag 100

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i 
medlemsstaterne og med agenturet, og 
sikrer herunder, at 
sammenkoblingskapacitet mellem 
transmissionsinfrastrukturerne er 
tilstrækkelig til at opnå en effektiv 
overordnet markedsvurdering og opfylde 
forsyningssikkerhedskriterierne uden at 
forskelsbehandle forsyningsselskaberne i 
de forskellige medlemsstater.
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Ændringsforslag 101

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den overholder og gennemfører 
afgørelser fra agenturet og Kommissionen.

c) Den overholder og gennemfører alle 
relevante bindende afgørelser fra agenturet 
og Kommissionen.

Ændringsforslag 102

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter.

e) Den overvåger overholdelsen af 
kravene om adskillelse i dette direktiv og i 
anden relevant fællesskabslovgivning og 
sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter, samt  
at distributions- og 
transmissionstarifferne fastsættes i god tid 
forud for de perioder, i hvilke de skal 
gælde.

Ændringsforslag 103

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 

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

med den tiårige europæiske 
netinvesteringsplan, jf. artikel 2c, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003. Den tiårige 
investeringsplan skaber incitamenter til 
fremme af investeringer og sikrer, at 
arbejdsstyrkens kvalitet og størrelse er 
tilstrækkelig til at opfylde 
serviceforpligtelserne. En operatørs 
manglende overholdelse af den tiårige 
investeringsplan medfører 
forholdsmæssige sanktioner, der 
iværksættes af den regulerende 
myndighed over for den pågældende 
operatør i overensstemmelse med 
agenturets anbefalinger.

Ændringsforslag 104

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Den godkender 
transmissionssystemoperatørernes årlige 
investeringsplaner.

Ændringsforslag 105

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) Den overvåger overholdelsen af 
kravene til nettets sikkerhed og 
pålidelighed, fastsætter eller godkender 
standarder for og krav til 
serviceydelsernes og forsyningernes 
kvalitet og evaluerer de hidtidige 
præstationer med hensyn til service- og 
forsyningskvaliteten og reglerne for 
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netsikkerhed og -pålidelighed.

Ændringsforslag 106

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Den tilskynder til udvikling af 
europæiske afbrydelige 
forsyningskontrakter.

Begrundelse

Den europæiske afbrydelige forsyningskontrakt, som er nævnt i direktiv 2003/54/EF 
prioriterer en nedsættelse af energiforbruget i overensstemmelse med målene for fremme af 
energieffektivitet.

Den europæiske afbrydelige forsyningskontrakt indfører en mulighed for, at en elforbruger 
midlertidigt kan afbryde forbruget efter anmodning fra dens balanceansvarlige aktør eller fra 
den regulerende myndighed og dermed afbryde aktiviteten, indtil udbuddet og efterspørgslen 
efter elektricitet atter er i bedre balance inden for balanceområdet og/eller nettet.

Ændringsforslag 107

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) Den overvåger, i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne, graden af 
effektiv markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
elbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, passende 
betingelser for forudbetaling, der afspejler 
det reelle forbrug, andel af kunder, der 
tilsluttes og afmeldes, 
vedligeholdelsesgebyrer, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
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berørte konkurrencemyndigheder om 
relevante sager.

form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante oplysninger 
og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

Begrundelse

At give myndigheden beføjelser til at overvåge en bredere vifte af tariffer og gebyrer vil øge 
forbrugernes valgmuligheder.

Ændringsforslag 108

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ia) Den overvåger forekomsten af 
restriktiv kontraktpraksis, herunder 
eneretsklausuler, der kan hindre 
erhvervskunder i at indgå kontrakt med 
mere end en enkelt leverandør samtidig 
eller begrænse dem i deres mulighed for 
at gøre det. De regulerende nationale 
myndigheder underretter i påkommende 
tilfælde de nationale 
konkurrencemyndigheder om en sådan 
praksis."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 109

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

"ib) Den anerkender kontraktfrihed, hvad 
angår langtidskontrakter, og muligheden 
for at indgå aktivbaserede kontrakter, 
forudsat at de er forenelige med 
fællesskabsretten."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 110

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer, og 
iværksætter sanktioner i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
agenturet har fastlagt, hvis sådanne 
arbejder trækker ud uden rimelig grund.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 111

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

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

k) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den overholdelsen af høje 
standarder for forsyningspligt og offentlig 
service på el-området og beskyttelsen af 
sårbare kunder.

Begrundelse

Nogle opgaver skal i første omgang løses af regeringerne, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at fastsætte en socialpolitik. De regulerende 
myndigheder bør imidlertid gives beføjelse til at sikre, at bestemmelserne i bilag A håndhæves 
effektivt. I det mindste bør det præciseres, at ansvaret for gennemførelsen af bilag A om 
forbrugerbeskyttelse falder ind under de regulerende myndigheder område.

Ændringsforslag 112

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ka) Den sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves."

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i bilag A skal håndhæves effektivt af de nationale 
regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 113

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

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

l) Den offentliggør mindst en gang om året 
henstillinger vedrørende 
forsyningstariffernes overensstemmelse 
med artikel 3, idet der i disse henstillinger 
lægges behørig vægt på, hvorledes de 
regulerede priser (engros- og 
slutbrugerpriser) indvirker på, hvordan 
markedet fungerer.

Ændringsforslag 114

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 115

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af 
forbrugsdataene og adgang til data som 

m) Den fastsætter standardiserede regler 
for forholdet mellem endelige kunder og 
leverandører, distributører og operatører 
af målersystemer, der som minimum 
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anført under punkt h) i bilag A. omfatter adgang til kundernes 
forbrugsdata, herunder priser og andre 
dertil knyttede udgifter, anvendelse af en 
let forståelig standardiseret opstilling af 
disse data, passende forudbetaling, der 
afspejler det faktiske forbrug, og hurtig 
adgang for alle kunder til disse data som 
anført under punkt h) i bilag A.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 116

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oa) Den har vetoret i forbindelse med 
beslutninger om ansættelse eller 
afskedigelse af personer med 
ledelsesansvar hos en 
transmissionssystemoperatør."

Begrundelse

Ved at give de nationale regulerende myndigheder ret til at nedlægge veto mod ansættelser og 
afskedigelser inden for en transmissionssystemoperatørs ledelse vil direktivet kunne være med 
til at sikre, at der tages behørigt hensyn til de professionelle interesser hos 
transmissionssystemoperatørers ledelsesansvarlige personer, og at de i overensstemmelse 
hermed er i stand til at varetage deres opgaver på fuldstændig uafhængig vis.

Ændringsforslag 117

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

"ob) Den fastsætter eller godkender 
tariffer for adgang til nettet og 
offentliggør metoden til fastsættelse 
heraf."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 118
 Šarūnas Birutis 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oc) Den fastsætter eller godkender 
standarder for serviceydelsernes kvalitet, 
overvåger gennemførelsen og iværksætter 
sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse."

Begrundelse

Kvaliteten af tjenesterne er et af de to vigtigste områder (det andet er prisen), der skal 
reguleres (hvis kvaliteten ikke reguleres, risikerer den at blive forringet). Den regulerende 
myndighed bør have beføjelse til at fastsætte og godkende kvalitetsstandarder, overvåge 
gennemførelsen af disse standarder og indføre sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse heraf.

Ændringsforslag 119

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

"od) Den overvåger gennemførelsen af 
beskyttelsesforanstaltningerne i artikel 
24."

Begrundelse

Ændring af tidligere stk. 3, litra f).

Ændringsforslag 120

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oe) Den harmoniserer procedurer for 
udveksling af oplysninger vedrørende de 
vigtigste markedsprocesser på regionalt 
plan."

Begrundelse

EU forsøger at skabe grænseoverskridende markedsregioner. I den henseende er en 
harmonisering af alle procedurer for udveksling af oplysninger afgørende. På et liberaliseret 
marked er effektive procedurer for udveksling af oplysninger en grundlæggende forudsætning 
for forvaltning af planer, afregning, skift af leverandør og mange andre formål. Manglende 
procedurer for koordineret udveksling af oplysninger hindrer oprettelsen af 
grænseoverskridende markedsregioner.

Ændringsforslag 121

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"of) Den indfører prislofter på 
ikkekonkurrencebaserede markeder for 
en nærmere fastsat, begrænset periode for 
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at beskytte kunderne mod 
markedsmisbrug, og disse prislofter 
fastsættes tilstrækkelig højt, således at de 
ikke afskrækker nye markedsdeltagere 
eller hindrer eksisterende konkurrenter i 
at ekspandere."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 122

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"og) Den reviderer 
transmissionssystemoperatørernes 
vedligeholdelsespolitikker."

Begrundelse

Eltransmissionssystemoperatørernes vedligeholdelsespolitikker er af væsentlig betydning for 
forsyningssikkerheden. De kan imidlertid anvendes med henblik på forskelsbehandling, når 
vedligeholdelsesplanerne udarbejdes. For at sikre vedligeholdelsespolitikkernes neutralitet 
over for alle brugere af nettet og sørge for forsyningssikkerheden, bør de nationale 
regulerende myndigheders ansvarsområde udvides til at omfatte sådanne politikker.

Ændringsforslag 123

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"oh) Den udarbejder sammen med de 
relevante planlægningsmyndigheder 
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retningslinjer for en tidsbegrænset 
godkendelsesprocedure for at anspore nye 
markedsdeltagere til produktion og 
handel."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 124

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 125

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1a. En medlemsstat kan bestemme, at de 
overvågningsopgaver, der er nævnt i stk. 
1, kan udføres af en anden myndighed 
end den regulerende myndighed. I så fald 
gøres oplysningerne fra denne 
overvågning hurtigst muligt tilgængelige 
for den regulerende myndighed. 
I overensstemmelse med principperne om 
bedre lovgivning rådfører den 
regulerende myndighed sig i påkommende 
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tilfælde med 
transmissionssystemoperatørerne og 
arbejder tæt sammen med andre relevante 
nationale myndigheder, når den udfører 
de opgaver, der er nævnt i stk. 1, idet den 
dog bevarer sin uafhængighed, og uden at 
dette berører dens egne specifikke 
kompetencer."

Begrundelse

Ordlyden er blevet flyttet fra indledningen til stk. 1a.

Ændringsforslag 126

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. I forbindelse med overvågning af de 
nationale elmarkeder i henhold til stk. 1, 
litra i), herunder overvågning af engros- 
og detailpriser, vedtager de nationale 
regulerende myndigheder harmoniserede 
metoder efter aftale med og godkendelse 
af agenturet."

(Indsættelse af et nyt stk. 2a i artikel 22c i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Markedsovervågning er et effektivt redskab til at opdage misbrug af markedsstilling. Det er 
vigtigt at sikre, at overvågningen af nationale markeder varetages af nationale regulerende 
myndigheder i henhold til harmoniserede kriterier og metoder. Meget ofte har de nationale 
regulerende myndigheder imidlertid ikke de fornødne ressourcer til at overvåge markederne 
permanent og på realtidsbasis og er derfor afhængige af månedlige eller endog årlige 
analyser. Agenturet bør råde over alle de ressourcer, der er nødvendige for at varetage denne 
vigtige opgave.
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Ændringsforslag 127

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Den ændrede ordlyd fastholder et stærkt og afbalanceret myndighedstilsyn med markedet, 
sådan som det oprindeligt blev foreslået (herunder ex ante-foranstaltninger), uden risiko for 
at blande den regulerende myndigheds og konkurrencemyndighedens rolle sammen.

Ændringsforslag 128

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) at skaffe sig oplysninger fra elselskaber, 
der er relevante for udførelsen af dens 
opgaver, herunder begrundelser for 
eventuelle afslag på tredjepartsadgang og 
oplysninger om foranstaltninger, der er 
nødvendige for at styrke nettet og i 
påkommende tilfælde samarbejde med de 
regulerende myndigheder på de 
finansielle markeder
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 129

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at fastsætte betingelserne og 
vilkårene for følgende foranstaltninger 
eller godkende dem, før de iværksættes:

4. De regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at fastsætte betingelserne og 
vilkårene for følgende foranstaltninger 
eller godkende dem, før de iværksættes:

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

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer og deres metoder eller 
alternativt metoderne for fastsættelse og 
godkendelse af transmissions- og 
distributionstariffer og kontrollen 
hermed. Tarifferne skal afspejle de faktisk 
afholdte omkostninger, i det omfang disse 
svarer til en effektiv operatørs 
omkostninger, og de skal være 
gennemsigtige. De skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed. Tarifferne må ikke 
indebære forskelsbehandling af nye 
markedsdeltagere

b) tilvejebringelse af balanceringsydelser. b) tilvejebringelse af balanceringsydelser, 
som så vidt muligt skal afspejle 
omkostningerne og være 
indtægtsneutrale, samtidig med at de giver 
netværksbrugerne de rigtige incitamenter, 
så de kan balancere deres input og 
resultater. De skal være rimelige og 
ikkediskriminerende og baseret på 
objektive kriterier
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ba) adgang til grænseoverskridende 
infrastrukturer, herunder procedurer for 
fordeling af kapacitet og styring af 
overbelastning.
De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at 
transmissionssystemoperatørerne ændrer 
disse betingelser og vilkår.

Ændringsforslag 130

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 "5a. De regulerende myndigheder 
overvåger overbelastningsstyringen i de 
nationale elektricitetssystemer og 
samkøringslinjer. 
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til de nationale 
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myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode om ændringer 
af disse procedurer, inden de godkender 
dem."

Ændringsforslag 132

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 133

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør, kan indbringe 
en klage for den regulerende myndighed, 
som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den 
underkendes efter påklage.

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions- eller 
distributionssystemoperatør i forbindelse 
med den pågældende operatørs 
forpligtelser i henhold til dette direktiv, 
kan indbringe en klage for den regulerende 
myndighed, som i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den 
underkendes efter påklage.

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 c – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Enhver berørt part, som har ret til at 
klage over en afgørelse om metoder i 
henhold til denne artikel eller - når den 
regulerende myndighed har høringspligt - 
over forslag til metoder, kan senest to 
måneder efter, at afgørelsen eller forslaget 
til afgørelse er offentliggjort - eller 
tidligere, hvis fastsat af medlemsstaterne - 
indgive klage med henblik på fornyet 
behandling. En sådan klage har ikke 
opsættende virkning.

8. Enhver berørt part, som har ret til at 
klage over en afgørelse om metoder i 
henhold til denne artikel eller - når den 
regulerende myndighed har høringspligt - 
over forslag til tariffer eller metoder, kan 
senest to måneder efter, at afgørelsen eller 
forslaget til afgørelse er offentliggjort - 
eller tidligere, hvis fastsat af 
medlemsstaterne - indgive klage med 
henblik på fornyet behandling. En sådan 
klage har ikke opsættende virkning.
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Begrundelse

Ligesom under den aktuelle reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at udøve 
myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne.  Ændringsforslag

135

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser

12. De regulerende myndigheder skal 
behørigt begrunde deres afgørelser og gøre 
dem offentligt tilgængelige med henblik 
på retlig kontrol.

Ændringsforslag 136

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 137

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

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 138

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 2. I de tilfælde, hvor der findes regionale 
elektricitetsmarkeder, skal det sikres, at 
disses integration afspejles i tilstrækkelige 
reguleringsstrukturer. De relevante 
nationale regulerende myndigheder 
sørger i tæt samarbejde med agenturet og 
i henhold til dettes retningslinjer for som 
minimum at løse følgende 
reguleringsopgaver i relation til deres 
regionale markeder:

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

i) samarbejde som minimum på regionalt 
plan om at fremme indførelsen af regionale 
ordninger, der kan sikre en optimal 
forvaltning af nettet, om at opbygge fælles 
elbørser, om fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet og om at 
sikre en fyldestgørende grad af 
sammenkoblingskapacitet, herunder 
gennem nye sammenkoblinger, i regionen 
og mellem regioner, som kan skabe 
grundlaget for effektiv konkurrence og 
forbedring af forsyningssikkerheden
ii) harmonisering som minimum på det 
relevante regionale plan af alle tekniske 
og markedsmæssige regler for de berørte 
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transmissionssystemoperatører og andre 
markedsaktører
iii) harmonisering af reglerne om styring 
af overbelastning og rimelig omfordeling 
af indtægter og/eller omkostninger i 
forbindelse med overbelastningsstyring 
blandt alle markedsaktører
iv) regler, der sikrer, at ejerne og/eller 
forvalterne af elbørser, som driver det 
relevante regionale puljemarked, er fuldt 
ud uafhængige af ejerne og/eller 
forvalterne af produktionsanlæg.
2a. De nationale regulerende 
myndigheder har ret til at indgå aftaler 
med hinanden for at fremme det 
reguleringsmæssige samarbejde, og 
foranstaltningerne nævnt i stk. 2 
gennemføres i påkommende tilfælde i 
nært samråd med andre relevante 
nationale myndigheder, og uden at dette 
berører deres specifikke kompetencer.

Ændringsforslag 139

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet 
og for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, 
der forbinder mindst to medlemsstater. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

udgår
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Begrundelse

Det skal præciseres, at undtagelsen i artikel 8, stk. 1, ikke medfører, at der automatisk 
oprettes en differentieret uafhængig systemoperatør for hvert vertikalt integreret selskab, hvis 
der anmodes om dette inden for rammerne af artikel 10.

Ændringsforslag 140

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 e – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen vedtager retningslinier 
med nærmere procedureregler for 
anvendelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages efter den normale 
procedure af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør udelukkende gives beføjelser 
til at foretage nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 141

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 

3. Den regulerende myndighed skal 
rapportere om resultatet af dens 
undersøgelser eller dens anmodning til 
markedsdeltagerne, idet det sikres, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives.
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omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Begrundelse

For at sikre, at beslutningstagningen altid er gennemsigtig, samtidig med at 
forretningshemmeligheder respekteres, er det nødvendigt at ændre stk. 3.

Ændringsforslag 142

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

De beføjelser, som her foreslås af Kommissionen med henblik på fastsættelse af retningslinjer 
gennem forskriftsproceduren med kontrol, ville begrænse Europa-Parlamentets rettigheder 
betydeligt og bør derfor afvises.

Ændringsforslag 143

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører, finder 

udgår
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denne artikel først anvendelse, når 
Kommissionen har vedtaget de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4.

Begrundelse

Artikel 22f bør indeholde rammebetingelserne for obligatorisk opbevaring af data og ikke det 
specifikke indhold af de relevante data. Dette bør ske gennem de relevante retningslinjer.

Ændringsforslag 144

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 145

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

 (13b) I artikel 26 indsættes som stk. 2a:
"2a. Medlemsstaterne kan undtage 
industriområder fra bestemmelserne i 
kapitel III, IV, V, VI og VII. Princippet 
om tredjepartsadgang berøres ikke af 
sådanne undtagelser. Endvidere må 
undtagelserne ikke gribe ind i de 
offentlige distributionssystemers opgave."

(Indsættelse af et nyt stk. 2a i artikel 26, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der bør gælde særlige regler for industriområder, da dette primært vedrører anvendelse fra 
industrielle forbrugere i denne sektor.

Ændringsforslag 146

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Bilag A, litra a), affattes således:
"a) har ret til en kontrakt med deres 
elleverandør, idet der i kontrakten 
angives følgende:
– leverandørens navn og adresse
– hvilke ydelser der leveres og på hvilket 
kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning
– de typer vedligeholdelsesservice, der 
… tilbydes
– hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og 
vedligeholdelsesgebyrer kan indhentes
– kontraktens løbetid, betingelserne for 
fornyelse og afslutning af ydelserne og af 
kontrakten samt en eventuel ret til 
opsigelse uden vederlag
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– eventuel erstatning eller 
tilbagebetaling, hvis det i kontrakten 
fastsatte kvalitetsniveau ikke overholdes, 
herunder unøjagtig og forsinket 
fakturering …

– hvordan procedurerne for bilæggelse 
af tvister, jf. litra f), iværksættes…

- oplysninger om forbrugerrettigheder, 
herunder alle ovennævnte oplysninger, 
som videreformidles ved fakturering og 
via elselskabernes websteder på en klar og 
let forståelig måde
– detaljerede oplysninger om den 
kompetente klagemyndighed og om den 
procedure, forbrugerne skal følge i 
tilfælde af tvister.
Betingelserne skal være rimelige og 
velkendte på forhånd. Under alle 
omstændigheder underrettes der om 
betingelserne forud for kontraktens 
indgåelse eller bekræftelse. Hvis 
kontrakterne indgås via mellemmænd, 
underrettes der også om betingelserne 
forud for kontraktens indgåelse"

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

Ændringsforslag 147

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 148

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Bilag A, litra d), affattes således:
"d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, som ikke må indebære 
forskelsbehandling af kunder. Enhver 
forskel i vilkår og betingelser skal 
afspejle leverandørens udgifter ved de 
forskellige betalingssystemer. De 
generelle vilkår og betingelser skal være 
rimelige og gennemsigtige. De skal 
anføres i et klart og forståeligt sprog. 
Kunderne skal beskyttes mod urimelige 
eller vildledende salgsmetoder, herunder 
ikkekontraktmæssige hindringer fra 
forhandlerens side, f.eks. overdreven 
kontraktmæssig dokumentation"

(Samme ordlyd som bilag A, litra d), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "som ikke må 
indebære forskelsbehandling af kunder" og "herunder ikkekontraktmæssige hindringer fra 

forhandlerens side, f.eks. overdreven kontraktmæssig dokumentation")
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Ændringsforslag 149

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14d) Bilag A, litra f), affattes således:
"f) nyder godt af gennemskuelige, enkle 
og billige procedurer for behandling af 
deres klager. Alle forbrugere har navnlig 
ret til at få leveret ydelser og få behandlet 
deres klager af deres elleverandør. 
Sådanne procedurer skal gøre det muligt 
at bilægge tvister hurtigt og rimeligt og i 
løbet af tre måneder og skal, hvis det 
skønnes hensigtsmæssigt, indeholde 
bestemmelser om et erstatnings- og/eller 
tilbagebetalingssystem. Når det er 
muligt, bør principperne i 
Kommissionens henstilling 98/257/EF 
følges"

(Samme ordlyd som bilag A, litra f), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "Alle forbrugere 
har navnlig ret til at få leveret ydelser og få behandlet deres klager af deres elleverandør" og 

"og i løbet af tre måneder")

Ændringsforslag 150

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 

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

pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Ændringsforslag 151

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) mindst hvert kvartal informeres 
fyldestgørende om det faktiske elforbrug 
og prisen for det. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse. Medlemsstaterne sikrer, at 
indførelsen af intelligente målere 
indebærer minimale afbrydelser for 
forbrugeren og afsluttes senest 10 år efter 
direktivets ikrafttræden, og at 
eldistributions- eller 
elforsyningsselskaberne er ansvarlige 
herfor. De nationale regulerende 
myndigheder er ansvarlige for 
overvågning af denne udviklingsproces og 
for fastlæggelse af fælles standarder med 
dette formål for øje. Medlemsstaterne 
sørger for, at standarder, som fastlægger 
mindstekrav til måleres tekniske design og 
drift, omfatter spørgsmål vedrørende 
interoperabilitet, således at forbrugeren 
sikres størst mulig fordel til lavest mulig 
pris.

Ændringsforslag 152

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



RR\724393DA.doc 99/198 PE402.516v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

udgår

Begrundelse

Kravet bør slækkes for at tage højde for den gamle leverandørs afhængighed med hensyn til 
den endelige måleraflæsning af distributionsselskabet/den nye leverandør og af industrielle 
processer.

Ændringsforslag 153

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 "ja) modtager en endelig kontoopgørelse 
efter ethvert skift af elleverandør senest 
en måned efter at have underrettet den 
pågældende leverandør."
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BEGRUNDELSE

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

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

I - Forbrugerbeskyttelse og sociale konsekvenser

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

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

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

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

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

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

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

a) Investeringer

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

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

b) Vedvarende energikilder og decentraliseret produktion

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

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

III - Gennemførelse og de regulerende myndigheder

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

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

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

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

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

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

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

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

V - Regionale elmarkeder

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

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

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

VI - Tredjelandsejerskab
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26. Energi er utvivlsomt et område, hvor nationale og europæiske interesser bør anses for 
at være af største vigtighed, navnlig hvad angår forsyningssikkerhed. Der er behov for 
yderligere afklaring af, hvad denne bestemmelse vil betyde for aktuelle 
tredjelandsinvesteringer i EU's transmissionssystemer og begrænsningen af en 
investeringssammenslutnings opkøb af afhændet infrastruktur som følge af kravene 
om adskillelse. Ordføreren påpeger, at hendes foretrukne model for ejerskab af 
infrastruktur er, at den offentlige sektor har aktiemajoriteten.
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22.4.2008

UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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

Rådgivende ordfører: Ján Hudacký

KORT BEGRUNDELSE

Forslagets baggrund

De europæiske lovgivere besluttede i den første "energipakke" i 1996 gradvist at liberalisere 
det monopol-baserede europæiske energisystem.  I forbindelse med den "anden pakke" i 2003 
besluttede Parlamentet og Rådet at udvide markedsåbningen til alle forbrugere inden midten 
af 2007 og fastlagde i den forbindelse detaljerede bestemmelser om reguleringsstrategien.  De 
europæiske markeder for gas og elektricitet fungerer imidlertid stadig ikke optimalt med 
hensyn til lige adgang til de til overordnede net, sammenkoblingerne mellem nationale 
energimarkeder (grænseoverskridende sammenkoblinger) og bevarelse af 
forsyningssikkerheden. 

Kommissionens aktuelle forslag, den "tredje energipakke", indeholder derfor forslag til flere 
foranstaltninger med henblik på at imødegå disse problemer og komme videre i etableringen 
af et fuldt integreret indre marked.

Bestemmelserne om adskillelse

Reglerne i den anden energipakke for selskabsretlig, funktionel og forvaltningsmæssig 
adskillelse er naturligvis af grundlæggende betydning og skal gennemføres effektivt i alle 
medlemsstater. Diskussionerne om det fremtidige indre marked synes imidlertid i for høj grad 
at være koncentreret om de mulige fordele ved bestemmelserne om adskillelse. Det er 
tvivlsomt, om ejendomsretlig adskillelse - som praktiseres i visse medlemsstater, hvor den er 
udviklet som en del af den nationale konkurrencelovgivning - kan bruges som model for hele 
EU.  Faktisk indeholder Kommissionens konsekvensvurdering ikke tilstrækkelig 
dokumentation for, at ejendomsretlig adskillelse er den mest egnede foranstaltning til både at 
øge konkurrencen og skabe et velfungerende indre marked. Ejendomsretlig adskillelse kan 
endvidere skabe problemer i visse medlemsstater med hensyn til beskyttelse af 
ejendomsretten, som fastlagt i deres respektive forfatninger.  Derfor foreslår vi, at 
medlemsstaterne gives mulighed for at vælge den reguleringsmodel, der svarer bedst til 
landets økonomi. Ud over ejendomsretlig adskillelse og uafhængige systemoperatører, der er 
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de to modeller i Kommissionens forslag, foreligger der et detaljeret forslag om en tredje 
mulighed, der er udarbejdet af flere medlemsstater i fællesskab.

Dette kan føre til et indre marked med flere forskellige modeller.  Alle modeller ville være 
underlagt faste EU-regler via agenturet for samarbejde mellem energimyndigheder, der 
arbejder tæt sammen med de nationale regulerende myndigheder og de nationale og 
europæiske konkurrencemyndigheder. Denne fremgangsmåde ville sikre gennemsigtighed og 
lige adgang til nettet og skabe et liberaliseret energimarked i EU.

Gennemsigtighed i forbindelse med adgang til transmissionsnet og 
investeringsmuligheder 

Transmissionssystemoperatører har ansvar for at etablere gennemsigtige og ikke-
diskriminerende procedurer for tilslutning til nettene. Disse procedurer skal godkendes af de 
nationale regulerende myndigheder. Transmissionssystemoperatørerne forpligtes til at 
forelægge alle nødvendige oplysninger til alle interesserede selskaber, der ønsker at tilslutte 
nye kraftværker (herunder atomkraftværker), transportere elektricitet via 
transmissionssystemoperatørernes net eller investere i sammenkoblinger af 
transmissionssystemer (og dermed styrke forsyningssikkerheden). Det regionale samarbejde 
skal fremmes for at sikre en bedre og gnidningsfri koordination inden for og mellem 
regionerne ved hjælp af de nationale regulerende myndigheder og agenturet for samarbejde 
mellem energimyndighederne. 

En velafbalanceret reguleringsmodel: det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører, de nationale regulerende myndigheder, agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder og Kommissionen

Det er af største betydning for skabelsen af et indre energimarked, at der foreligger en 
velafbalanceret reguleringsmodel, navnlig hvis medlemsstaterne ikke vælger ejendomsretlig 
adskillelse. For at beskytte almenvellet synes det afgørende, at både de nationale regulerende 
myndigheder og agenturet for samarbejde mellem energimyndigheder er så uafhængige som 
muligt, og at de ikke ligger under for politisk eller forretningsmæssig indblanding. 

Det skal endvidere garanteres, at reguleringsmodellen er sammenhængende og indeholder en 
klar fordeling af kompetencer og ansvar. Kommissionens forslag giver ikke et tilfredsstillende 
svar i denne henseende. Ifølge forslaget tildeles agenturet for samarbejde mellem 
energimyndighederne på den ene side en næsten udelukkende rådgivende funktion, der giver 
det meget begrænsede muligheder for at træffe individuelle afgørelser, som er retlig bindende 
for tredjeparter. På den anden side gives der imidlertid meget brede rammer for det 
europæiske net af transmissionssystemoperatører, hvilket betyder, at 
transmissionssystemoperatørerne får en "paraselvregulerende" rolle, som de ifølge egne 
positionspapirer ikke er tilbøjelige til at ville påtage sig. Hele fremgangsmåden medfører 
uklare og uafbalancerede regler, der stiller agenturet i en meget svag position, både over for 
Kommission og det europæiske net af transmissionssystemoperatører. 

Endelig er det efter Parlamentets mening problematisk, at et så stort antal vigtige 
reguleringsproblemer skal behandles efter udvalgsproceduren, som foreslået af 
Kommissionen.
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Den regionale strategi

Kommissionen støtter i sit forslag ikke helhjertet ideen om regionale markeder. Regionale 
markeder kan imidlertid vise sig at være et muligt mellemliggende skridt på vej mod 
etableringen af et fuldt integreret europæisk energimarked.  Etableringen af regionale 
systemoperatører ville være en drivkraft til tilvejebringelse af investeringer til 
transmissionssystemer, og herunder navnlig til grænseoverskridende sammenkoblinger og 
dermed øget forsyningssikkerhed. De regionale systemoperatører udarbejder regionale 
investeringsplaner, som overvåges af de nationale regulerende myndigheder og agenturet for 
at sikre en effektiv koordination.

For at øge de regionale markeders rolle kan agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder oprette "regionale komitéer" (i lighed med forgængeren for agenturet, 
Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas), som kunne være 
ansvarlige for den "regionale tilsynsførelse".

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udnævnes som systemoperatør og er 
uafhængig af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er helt klart den 
mest effektive og stabile udvej til at løse 
den iboende interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede 
Europa-Parlamentet i sin resolution om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udnævnes som systemoperatør og er 
uafhængig af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er en effektiv og 
stabil udvej til at løse den iboende 
interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede 
Europa-Parlamentet i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 



PE402.516v01-00 108/198 RR\724393DA.doc

DA

det mest effektive middel til at sikre 
investeringer i infrastruktur på ikke-
diskriminerende vilkår, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed. 
Medlemsstaterne bør derfor være forpligtet 
til at sørge for, at den eller de samme 
personer ikke har ret til at udøve kontrol, 
heller ikke via blokerende 
mindretalsrettigheder ved beslutninger af 
strategisk betydning, over et produktions- 
eller forsyningsselskab, samtidig med at 
vedkommende har interesser i eller udøver 
rettigheder over for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem. Omvendt bør kontrol 
over en transmissionssystemoperatør 
udelukke muligheden for at besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
et forsyningsselskab.

det mest effektive middel til at sikre 
investeringer i infrastruktur på ikke-
diskriminerende vilkår, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed. 
Medlemsstaterne bør derfor være forpligtet 
til at sørge for, at den eller de samme 
personer ikke har ret til at udøve kontrol, 
heller ikke via blokerende 
mindretalsrettigheder ved beslutninger af 
strategisk betydning, over et produktions- 
eller forsyningsselskab, samtidig med at 
vedkommende har interesser i eller udøver 
rettigheder over for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem. Omvendt bør kontrol 
over en transmissionssystemoperatør 
udelukke muligheden for at besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
et forsyningsselskab.

Begrundelse

Det er ikke korrekt, at ejendomsretlig adskillelse er den enkleste og hurtigste udvej til at sikre 
forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed afhænger af væsentligt flere betingelser, f.eks. af 
regulering af passende omfang. Også efter en ejendomsretlig adskillelse er nettet fortsat et 
naturligt monopol, som skal reguleres.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Ved overholdelse af bestemmelserne 
om virksom og effektiv selskabsretlig 
adskillelse kan vertikalt integrerede 
selskaber fortsat besidde nettets aktiver og 
samtidig sikre, at der opretholdes en 
virksom adskillelse af interesserne, hvis 
netselskabet varetager alle en 
systemoperatørs funktioner, og hvis en 
detaljeret regulering og omfattende 
myndighedstilsyn finder sted.
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Begrundelse

En tredje praktikabel udvej skal muliggøres for medlemsstaterne, som ikke udgør noget 
graverende indgreb i ejendomsstrukturerne, og som gør det muligt for vertikalt integrerede 
selskaber fortsat at virke som systemoperatør uden adskillelse, hvis strenge betingelser og 
forpligtelser opfyldes.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler 
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. 
For at interesserne for aktionærer i 
vertikalt integrerede selskaber kan ydes 
fuld beskyttelse, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 
direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netselskabet og aktier i de tilbageværende 
forsynings- og produktionsaktiviteter, 
forudsat at de krav, ejendomsretlig 
adskillelse indebærer, opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
flere forskellige alternativer.

Begrundelse

Indførelse af nye foranstaltninger til fuldførelse af det indre energimarked.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Inden Kommissionen vedtager 
retningslinjer for journalføringskravene, 
bør Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder og Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) i 
samarbejde undersøge, hvad sådanne 
retningslinjer bør indeholde, og rådgive 
Kommissionen derom. Agenturet og 
udvalget bør også i samarbejde undersøge 
og rådgive om, hvorvidt transaktioner med 
elforsyningskontrakter og elderivater bør 
omfattes af krav om gennemsigtighed før 
og efter handlen, og hvad disse krav i så 
fald bør indeholde.

(20) Inden der vedtages retningslinjer for 
journalføringskravene, bør Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder og 
Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 
(CESR) i samarbejde undersøge, hvad 
sådanne retningslinjer bør indeholde, og 
have en rådgivende funktion. Agenturet 
og udvalget bør også i samarbejde 
undersøge og rådgive om, hvorvidt 
transaktioner med elforsyningskontrakter 
og elderivater bør omfattes af krav om 
gennemsigtighed før og efter handlen, og 
hvad disse krav i så fald bør indeholde.

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Det regionale sammenarbejde bør 
udvides yderligere for at skabe et 
fuldstændigt integreret europæisk elnet, 
der gør det muligt at sammenslutte de 
enkelte EU-staters elmarkeder.

Begrundelse

Dette direktivs mål bør være at skabe et reelt europæisk elnet. Det er derfor et væsentligt 
skridt at tilslutte alle regioner.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte eller vedtage de 
retningslinjer, der er nødvendige for at 
tilvejebringe det mindstemål af 
harmonisering, som er nødvendigt for at 
nå målet med direktiv 2003/54/EF. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre direktiv 
2003/54/EF med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF. 

udgår

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I artikel 3 indsættes følgende som stk. 
10:

udgår

 "(10) Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for gennemførelsen af 
denne artikel. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."
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Begrundelse

De offentlige tjenesteforpligtelser reguleres i forvejen i det nugældende direktiv. 
Retningslinjer fra Kommissionen er på denne baggrund ikke hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaternes nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, som minimum på regionalt plan. 
De sikrer navnlig samarbejdet mellem 
regionale systemoperatører og stræber efter 
at opnå konvergens og ensartethed i deres 
retlige og administrative rammer. 

.

Begrundelse

Direktivet skal fremme regionale initiativer til integration af markederne som et afgørende 
skridt mod oprettelsen af et indre energimarked i Europa. 

Projekter som tilkoblingen af Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig og Tysklands 
elmarkeder fremmer konkurrencen og forøger forsyningssikkerheden, da de medfører 
optimeret udnyttelse af infrastrukturen og øget gennemsigtighed og markedslikviditet. I sidste 
ende er målet at skabe et indre energimarked i Europa.
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hvis der mellem medlemsstater 
opstår væsentlige vanskeligheder i 
forbindelse med det regionale samarbejde, 
kan Kommissionen efter fælles 
anmodning fra og med alle berørte 
medlemsstaters samtykke udnævne en 
regional koordinator. 

Begrundelse

Regionale koordinatorer kunne spille en vigtig rolle ved befordringen af dialogen mellem 
medlemsstaterne og navnlig i relation til grænseoverskridende investeringer. 

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Den regionale koordinator fremmer 
på regionalt plan samarbejdet mellem 
reguleringsmyndigheder og øvrige 
myndigheder med kompetence på 
området, systemoperatører, elbørser, 
netbrugere og markedsdeltagere. Især
a) fremmer koordinatoren investeringer i 
sammenkoblinger; til dette formål hjælper 
koordinatoren 
transmissionssystemoperatørne med at 
udarbejde deres regionale planer for 
netforbindelser og bidrager til at 
koordinere deres investeringer og, i givet 
fald, deres "open season"-procedure;
b) fremmer koordinatoren effektiv og 
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sikker udnyttelse af nettene; til dette 
formål bidrager han til koordineringen 
mellem transmissionssystemoperatører, 
nationale reguleringsmyndigheder og 
øvrige nationale myndigheder med 
kompetence på området ved at udarbejde 
fælles tildelings- og sikringsmekanismer;
c) forelægger han årligt Kommissionen og 
de pågældende medlemsstater en rapport 
om de fremskridt, man har opnået i det 
pågældende område, og om 
vanskeligheder eller forhindringer, som i 
givet fald hæmmer fremskridt.

Begrundelse

Dette er endnu en mulighed for at fremme oprettelsen af et indre marked. Regionale 
koordinatorer kunne spille en vigtig rolle ved befordringen af dialogen mellem 
medlemsstaterne og navnlig i relation til grænseoverskridende investeringer. 

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der indsættes følgende artikel 7a:
"Artikel 7a

Medlemsstaterne skal, for at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed, fra den ...* garantere, at 
vertikalt integrerede selskaber overholder 
enten bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, 
litra a) til d), om ejendomsretlig 
adskillelse og artikel 10 om uafhængige 
systemoperatører eller bestemmelserne i 
artikel 10b om effektiv udskillelse."
_______
* Et år efter gennemførelsesdatoen
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
over et selskab, der varetager produktions- 
eller forsyningsopgaver, og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
en transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem 

i) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
over et selskab, der varetager produktions- 
eller forsyningsopgaver, og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over eller 
udøve rettigheder over for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem

Begrundelse

Så længe kontrollen over produktions- og forsyningsaktiviteterne ikke påvirkes, er det ikke 
nødvendigt at forhindre minoritetsinteresser. Operatørernes uafhængighed mindskes på ingen 
måde af minoritetsinteresser. 

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
over en transmissionssystemoperatør eller 
et transmissionssystem og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
et selskab, der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

ii) at udøve direkte eller indirekte kontrol 
over en transmissionssystemoperatør eller 
et transmissionssystem og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over eller 
udøve rettigheder over for et selskab, der 
varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

Begrundelse

Så længe kontrollen over produktions- og forsyningsaktiviteterne ikke påvirkes, er det ikke 
nødvendigt at forhindre minoritetsinteresser. Operatørernes uafhængighed mindskes på ingen 
måde af minoritetsinteresser.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De interesser og rettigheder, der 
henvises til i stk.1, litra b, omfatter bl.a.:

2. De rettigheder, der henvises til i stk.1, 
litra b, omfatter bl.a.:

a) ejendomsret til en andel af 
virksomhedens selskabskapital eller 
aktiver eller
b) stemmeret eller a) stemmeret eller

c) beføjelse til at udnævne medlemmer til 
tilsynsrådet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, eller

b) beføjelse til at udnævne medlemmer til 
tilsynsrådet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk.

d) ret til at modtage dividende eller andre 
andele af udbyttet.

Begrundelse
Operatørernes uafhængighed mindskes ikke af ejendomsret til en andel af virksomhedens 
selskabskapital eller aktiver eller af ret til at modtage dividender eller andre andele af 
udbyttet. Stemmeret eller beføjelse til at udnævne medlemmer til tilsynsrådet, bestyrelsen eller 
andre organer, der repræsenterer selskabet juridisk, spiller derimod en afgørende rolle.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan inden 
[gennemførelsesfristen + 2 år] tillade 
dispensation fra bestemmelserne i stk. 1, 
litra b og c, forudsat at 
transmissionssystemoperatørerne ikke 

udgår
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indgår i et vertikalt integreret selskab.

Begrundelse

Mens ejendomsretlig adskillelse er det langsigtede mål, kan fuldstændig ejendomsretlig 
adskillelse, som i mange medlemsstater støder på forfatningsmæssige hindringer, forsinke 
vedtagelsen af det nye direktiv betragteligt. Disse problemer omgås med ændringen. Idet man 
forbyder, at et selskab med funktioner i energiproduktion- eller forsyning udøver kontrol over 
nettet, opnås en funktionsdygtig opdeling af opgaverne, og det indre marked realiseres.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Med henblik på det regionale 
samarbejde, som tilstræbes i artikel 5a, 
fremmer medlemsstaterne enhver form 
for samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører og 
reguleringsinstanser, der har som mål at 
bringe adgangs- og 
afregningsbestemmelserne (ved samtidig 
befordring af integration af 
afregningszoner) i enkelte medlemsstater 
og i flere nabostater på linje med 
hinanden i henhold til artikel 2h, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003. 
Samarbejdet kan også bestå i, at de 
pågældende 
transmissionssystemoperatører opretter en 
fælles struktur for en række 
naboområder. I dette tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at de berørte 
transmissionssystemoperatørers fælles 
struktur opfylder kravene i artikel 8 og 
10a. 

Begrundelse

Hvis der skal opstå større og mere likvide markeder, er der samtidig også behov for stærk 
regulering. Det frivillige samarbejde mellem systemoperatører på regionalt plan fører 
utvivlsomt også til succes i visse tilfælde, men driften af regionale net bør grundlæggende 
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støtte sig til mere stabile rammebetingelser. 

Direktivet bør også give mulighed for i sidste ende at oprette en regional/europæisk 
systemoperatør. Derudover skal samarbejdet mellem regioner være sikret, da det er 
forudsætning for, at der opstår et ægte samlet europæisk marked.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis en medlemsstat er aktionær i et 
selskab i henhold til stk. 1, litra a, anses 
forpligtelserne i stk. 1, litra b og c, for at 
være opfyldt, hvis virksomheden, som 
varetager produktion og forsyning, og 
transmissionssystemoperatøren eller 
transmissionssystemet er offentlige 
institutioner, som er juridisk uafhængige 
af hinanden, og som opfylder 
bestemmelserne i stk. 1, litra b og c. 

Begrundelse

Adskillelse af nettene medfører ikke nødvendigvis privatisering. Det offentlige selskab skal 
have de samme chancer ved sikringen af produktionen eller forsyningen og transmissionen, 
hvis det sikres, at begge områder er adskilt fra hinanden. 

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 8a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En aftale indgået med et eller flere 
tredjelande, som Fællesskabet er part i, kan 
betyde, at dispensation fra stk.1 skal gives.

2. En aftale indgået med et eller flere 
tredjelande, som Fællesskabet er part i, kan 
i henhold til traktatens bestemmelser 
betyde, at dispensation fra stk.1 skal gives.
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Begrundelse

Da dette tilfælde vedrører Fællesskabets økonomiske politik og indre sikkerhed, skal disse 
aftaler i henhold til bestemmelserne i traktaten tillades og godkendes af Unionens lovgivende 
instanser. 

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionen vedtager retningslinjer 
med nærmere procedurer for anvendelsen 
af stk. 6 til 9. Denne foranstaltning, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

(13) Kommissionen kan ændre 
retningslinjer med nærmere procedurer for 
anvendelsen af stk. 6 til 9. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger. 

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende:
"(fa) sikre, at der tages passende højde 
for fordelene i regionen, hvor den udfører 
sine aktiviteter. Beslutninger vedrørende 
transmissionssystemoperatørers drift og 
investeringer – ved forbehold af 
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aktionærernes interesser med henblik på 
udbytte af investeringer og 
aktiefinansieringer – skal træffes i 
overensstemmelse med de gældende 
investeringsplaner på regionalt og EU-
plan i henhold til artikel 2c og 2d i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og skal 
fremme markedsudvikling og -integration 
og optimere stigningen i socioøkonomisk 
velstand, som minimum på regionalt 
plan."

Begrundelse

Artikel 9, stk. 1a (nyt) skal sikre, at transmissionssystemoperatører altid opprioriterer 
behovene i regionen, hvor de har sine aktiviteter. De skal i deres region og derudover (på 
tværs af regioner) navnlig tilstræbe forbedring af de socioøkonomiske betingelser.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I artikel 9 tilføjes følgende stykker: 

"1a. Hver transmissionssystemoperatør 
udarbejder mindst hvert andet år en tiårig 
netudviklingsplan. Planen omfatter 
egnede foranstaltninger, som sikrer 
forsyningssikkerheden, og at nettet har 
tilstrækkelig kapacitet. Denne 
udviklingsplan skal særlig
a) oplyse markedsdeltagere om de 
vigtigste infrastrukturer, som skal bygges 
i løbet af de næste ti år;
b) omfatte alle investeringer, som man i 
forvejen har behandlet, og identificere 
nyinvesteringer, hvor man inden for de 
næste tre år skal nå frem til en beslutning 
om, hvorvidt de skal gennemføres. 
For at udarbejde denne tiårige 
netudviklingsplan formulerer hver 
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transmissionssystemoperatør begrundede 
antagelser med henblik på udviklingen i 
produktion, forbrug og udveksling med 
andre lande og tager højde for 
investeringsplaner for det eksisterende net 
på regionalt og EU-plan. Antagelserne 
skal afleveres til den nationale 
reguleringsmyndighed inden for en 
passende frist.
Reguleringsmyndigheden hører på åben 
og gennemsigtig vis alle vigtige 
netbrugere på grundlag af udkastet for 
den tiårige netudviklingsplan og kan 
offentliggøre høringsprocedurens resultat, 
særlig det eventuelle behov for 
investeringer. 
Den nationale reguleringsmyndighed 
kontrollerer, at den tiårige 
netudviklingsplan fuldstændig dækker det 
behov for investeringer, som høringen 
identificerede, og kan pålægge 
transmissionssystemoperatøren at ændre 
sin plan.
Hvis en transmissionssystemoperatør 
nægter at gennemføre en specifik 
investering fra den tiårige 
netudviklingsplan, som skal gennemføres 
i løbet af de næste tre år, sikrer den 
pågældende medlemsstat, at 
reguleringsmyndigheden er beføjet til en 
af følgende foranstaltninger:
a) at pålægge 
transmissionssystemoperatøren at bruge 
sine egne finansielle midler til at opfylde 
sine investeringsforpligtelser, eller
b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive et bud på en nødvendig investering 
i et transmissionssystem og pålægge 
transmissionssystemoperatøren følgende,
- at tilslutte sig finansiering ved tredjepart
- at tilslutte sig etablering af de nye 
aktiver ved tredjepart
- være ansvarlig for driften af det 
pågældende nye aktiv og/eller
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- at acceptere en kapitalforhøjelse for at 
finansiere de nødvendige investeringer og 
at gøre det muligt for uafhængige 
investorer at få del i denne kapital.
Det pågældende finansieringssystem er 
underlagt reguleringsmyndighedens 
godkendelse.
Regulering af tarifferne medfører 
indtægter, som kan dække 
omkostningerne ved sådanne 
investeringer, uafhængigt af om en 
konkret investering foretages af 
transmissionssystemoperatøren eller 
tredjepart.
Den nationale myndighed med 
kompetence på området overvåger og 
bedømmer gennemførelsen af 
investeringsplanen.
Transmissionssystemoperatørerne er 
forpligtet til at udvikle og offentliggøre 
gennemsigtige og effektive procedurer for 
tilslutning af nye kraftværker til nettet på 
ikke-diskriminerende vilkår. Denne 
procedure er underlagt de nationale 
reguleringsmyndigheders godkendelse.
Transmissionssystemoperatører er ikke 
beføjet til at nægte et nyt kraftværk 
tilslutning til nettet på grund af eventuelle 
fremtidige begrænsninger af 
netkapaciteten, f.eks. flaskehalse i 
fjerntliggende dele af 
transmissionssystemet. 
Transmissionssystemoperatørerne er 
forpligtet til at stille de nødvendige 
oplysninger til rådighed.
Transmissionssystemoperatørerne er ikke 
berettiget til at afvise et nyt 
tilslutningspunkt alene med den 
begrundelse, at det vil forårsage 
yderligere omkostninger i forbindelse med 
den nødvendige forøgelse af 
netelementernes kapacitet i området 
omkring tilslutningspunktet."
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Begrundelse

Udvejen virksom og effektiv selskabsretlig adskillelse omfatter ganske vist allerede en række 
strenge bestemmelser for de pågældende transmissionssystemoperatører; størstedelen af disse 
bestemmelser skal dog også gælde for ejendomsretligt adskilte og uafhængige 
transmissionssystemoperatører. Det skal altid sikres, at nye kraftværker har adgang til nettet 
på ikke-diskriminerende vilkår, og at der foretages hensigtsmæssige investeringer i nettet, 
fuldstændig uafhængigt af hvem der ejer nettet. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage retningslinjer 
for at sikre, at transmissionssystemejeren 
efterlever stk. 2 i fuldt omfang. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Virksom og effektiv selskabsretlig 
adskillelse af transmissionssystemer
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Aktiver, investeringer, personale og 
identitet
(1) Transmissionssystemoperatører 
udstyres med alt det personale, udstyr og 
kapital, som er nødvendigt for den 
regelmæssige transmission af elektricitet. 
Særlig følgende sikres:
a) Samtlige aktiver, som er nødvendige for 
den regelmæssige transmission af 
elektricitet, befinder sig i 
transmissionssystemoperatørens 
besiddelse.
b) Samtlige medarbejdere, som er 
nødvendige for den regelmæssige 
transmission af elektricitet, ansættes 
direkte af transmissionssystemoperatøren.
c) Tilstrækkelig kapital til fremtidige 
investeringsprojekter stilles til rådighed i 
henhold til årsbudgettet.
Aktivitetsområderne i henhold til punkt a 
til c omfatter som minimum:
(i) Repræsentantskaber for 
Transmissionssystemoperatørne og 
kontaktflader til tredjepart og 
reguleringsmyndighederne
(ii) Sikring og regulering af tredjeparts 
adgang, særlig for nytilkomne 
markedsdeltagere fra sektoren for 
vedvarende energi
(iii) Inddrivelse af adgangsgebyrer, 
indtægter fra kapacitetsstyring ved 
overbelastning og betalinger i henhold til 
afregningsmekanismen mellem 
transmissionssystemoperatører i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003*,
(iv) Drift, vedligehold og udvidelse af 
transmissionssystemet
(v) Planlægning af investeringer, som 
skal sikre nettets evne til på langt sigt at 
opfylde en rimelig efterspørgsel og 
garantere forsyningssikkerheden
(vi) Juridisk rådgivning og bistand
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(vii) Regnskabsaflæggelse og IT-tjenester
(2) Transmissionssystemoperatøren må 
ikke udøve nogen form for forretninger 
eller aktiviteter ud over transmissionen, 
som kunne være i modstrid med dennes 
opgaver, herunder besiddelse af aktier 
eller interesser i en virksomhed eller en 
del af det integrerede selskab eller noget 
andet el- eller gasselskab. Dispensation 
herfra forudsætter, at der indhentes en 
forhåndstilladelse fra den nationale 
reguleringsmyndighed og er begrænset til 
besiddelse af aktier eller interesser i andre 
netselskaber.
(3) Transmissionssystemoperatøren har 
sin egen identitet som selskab, som afviger 
betydeligt fra det vertikalt integrerede 
selskab, og anvender et andet varemærke, 
kommunikation og virksomhedslokaler.
(4) Transmissionssystemoperatøren må 
ikke lade nogen form for følsomme 
oplysninger, som udgør en 
konkurrencefordel, tilkomme det vertikalt 
integrerede selskab, hvis ikke disse 
oplysninger i samme omfang og på ikke-
diskriminerende vilkår også formidles til 
andre markedsdeltagere. 
Transmissionssystemoperatøren og den 
nationale reguleringsmyndighed 
fastsætter i fællesskab, hvilken slags 
oplysninger denne bestemmelse omfatter.
(5) Transmissionssystemoperatørernes 
regnskabsbøger gennemgås af en anden 
revisor end den, som gennemgår det 
vertikalt integrerede selskab og alle 
tilknyttede selskabers regnskabsbøger. 
Transmissionssystemoperatørens ledelse, 
administrerende direktør eller bestyrelses 
uafhængighed
(6) Den nationale reguleringsmyndighed 
informeres om beslutninger vedrørende 
beskæftigelsesforhold for 
transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør eller 
bestyrelsesmedlemmer, herunder 
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udnævnelser og enhver form for førtidig 
afskedigelse samt de pågældende 
kontraktlige aftaler vedrørende 
beskæftigelsesforhold og deres afslutning. 
Disse beslutninger og aftaler er kun 
bindende, hvis reguleringsmyndigheden 
inden tre uger efter meddelelse herom 
ikke har gjort brug af sin indsigelsesret. 
Reguleringsmyndigheden kan gøre 
indsigelse mod udnævnelser og førtidige 
afskedigelser og de pågældende 
kontraktlige aftaler, hvis der forekommer 
betydelig tvivl med hensyn til den 
nyansatte administrerende direktør eller 
bestyrelsesmedlems faglige uafhængighed 
samt i givet fald omkring bevæggrundene 
for afskedigelsen.
(7) Det sikres, at 
transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
bestyrelsesmedlemmer har klageret ved 
reguleringsmyndigheden eller en domstol 
i tilfælde af førtidig afskedigelse. 
(8) Reguleringsmyndigheden skal træffe 
afgørelse om klagen inden for seks 
måneder. En overskridelse af denne frist 
tillades kun, når den er fagligt begrundet.
(9) Efter afslutning af 
beskæftigelsesforholdet hos 
transmissionssystemoperatøren må den 
pågældende administrerende direktør 
eller bestyrelsesmedlem i en periode på 
ikke mindre end tre år ikke arbejde i en 
underafdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, som varetager produktion og 
forsyning. 
(10) Den administrerende direktør eller 
bestyrelsesmedlemmerne har hverken 
nogen form for andel i eller får nogen 
form for godtgørelse fra nogen 
underafdeling i det vertikalt integrerede 
selskab med undtagelse af 
transmissionssystemoperatøren. Den 
administrerende direktør eller 
bestyrelsesmedlemmerne er fuldstændig 
uafhængige af samtlige det vertikalt 
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integrerede selskabs aktivitetsområder 
bortset fra 
transmissionssystemoperatørens 
aktivitetsområder. 
(11) Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør eller 
bestyrelsesmedlemmerne er ikke beføjet til 
at bære direkte eller indirekte ansvar for 
den løbende drift i nogen af det vertikalt 
integrerede selskabs underafdelinger. 
(12) Ved forbehold af ovennævnte 
bestemmelser har 
transmissionssystemoperatøren, 
uafhængigt af det integrerede 
elektricitetsselskab, alle faktiske 
beslutningskompetencer med hensyn til de 
aktiver, som er nødvendige for drift, 
vedligehold og udvidelse af nettet. Dette er 
ingen hindring for egnede 
koordineringsmekanismer, som sikrer, at 
moderselskabet kan fastlægge generelle 
øvre grænser for sit datterselskabs 
gældsættelse. Moderselskabet må ikke 
give instrukser med hensyn til den 
løbende drift eller enkelte beslutninger 
omkring modernisering af 
transmissionssystemet, som ikke er 
omfattet af den godkendte finansplan eller 
et tilsvarende instrument. 
Tilsynsråd / bestyrelse
(13) Tilsynsrådet eller bestyrelsens 
formand må ikke have forbindelser til 
nogen gren af det vertikalt integrerede 
selskab, som varetager energiproduktion 
eller -forsyning.
(14) Medlemmerne af 
transmissionssystemoperatørens 
tilsynsråd eller bestyrelse er uafhængige 
og ansættes for en embedsperiode på 
mindst fem år. Deres udnævnelse 
meddeles reguleringsmyndigheden eller 
øvrige nationale myndigheder med 
kompetence på området og er kun gyldige 
efter betingelserne i artikel 6.
(15) Med henblik på stk. 14, betragtes et 
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medlem af tilsynsrådet/bestyrelsen som 
uafhængigt, når medlemmet ikke har 
nogen forretningsmæssige eller øvrige 
forbindelser til det vertikalt integrerede 
selskab, dets majoritetsaktionærer eller 
bestyrelse, som forårsager en 
interessekonflikt, der kunne påvirke 
hans/hendes objektivitet. Særlig følgende 
forudsætninger skal opfyldes:
a) medlemmet har inden for de sidste fem 
år ikke været medarbejder hos en 
underafdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, som varetager produktion og 
forsyning;
b) medlemmet har ingen andel i og får 
ingen godtgørelse fra det vertikalt 
integrerede selskab eller nogen af dettes 
tilknyttede selskaber med undtagelse af 
transmissionssystemoperatøren;
c) medlemmet har ingen relevante 
forretningsforbindelser til nogen 
underafdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, som varetager energiforsyning;
d) medlemmet er ikke medlem af 
bestyrelsen i et selskab, i hvilket det 
vertikalt integrerede selskab udnævner 
medlemmer af tilsynsrådet/bestyrelsen.
Koordinator for ens behandling (og 
adskillelse)
(16) Medlemsstaterne sikrer, at 
transmissionssystemoperatørerne opstiller 
et program for ens behandling, som 
fastlægger foranstaltninger til 
udelukkelse af diskriminerende adfærd. I 
programmet fastlægges medarbejdernes 
specifikke forpligtelser omkring at opnå 
dette mål. Det er underlagt 
reguleringsmyndighedens godkendelse. 
Koordinatoren for ens behandling 
overvåger uafhængigt, om programmet 
overholdes. Reguleringsmyndigheden er 
beføjet til at idømme sanktioner, hvis 
programmet for ens behandling ikke 
gennemføres tilfredsstillende. 
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(17) Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør/bestyrelse 
udnævner en person eller instans som 
koordinator for ens behandling med 
følgende ansvarsområder:
a) Overvågning af programmet for ens 
behandlings gennemførelse;
b) Udarbejdelse af en detaljeret 
årsrapport, hvis kriterier defineres af 
reguleringsmyndigheden i samordning 
med EU-Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder; fastlæggelse 
af foranstaltningerne til gennemførelse af 
programmet for ens behandling og 
fremlæggelse af rapporten hos 
reguleringsmyndigheden;
c) Bekendtgørelse af anbefalinger med 
henblik på programmet for ens 
behandling og dettes gennemførelse.
(18) Koordinatorens uafhængighed sikres 
særlig af betingelserne i hans 
arbejdskontrakt.
(19) Koordinatoren får mulighed for 
regelmæssigt at henvende sig til 
tilsynsrådet/bestyrelsen hos 
transmissionssystemoperatøren, det 
vertikalt integrerede selskab og 
reguleringsmyndigheden. 
(20) Koordinatoren deltager i alle møder i 
transmissionssystemoperatørens 
tilsynsråd/bestyrelse, som omhandler 
følgende områder:
a) Betingelser for adgang og tilslutning til 
nettet, herunder inddrivelse af 
adgangsgebyrer, indtægter fra 
kapacitetsstyring ved overbelastning og 
betalinger i henhold til 
afregningsmekanismen mellem 
transmissionssystemoperatører i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning(EU) nr. 1228/2003.
b) Projekter, som gennemføres for at 
drive, vedligeholde og udvide 
transmissionssystemet, herunder 
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investeringer i infrastrukturen og i 
tilslutningerne.
c) Afregningsbestemmelser, herunder 
bestemmelser om energireserver.
d) Tilvejebringelse af energi til at dække 
tab.
(21) Under disse møder sørger 
koordinatoren for, at 
tilsynsrådet/bestyrelsen ikke på 
diskriminerende vis får nogen oplysninger 
om produktions- og forsyningsselskaber, 
som kunne være økonomisk fordelagtige.
(22) Koordinatoren får adgang til al 
transmissionssystemoperatørens relevante 
bogføring, dokumentation og 
kontorlokaler og til alle de oplysninger, 
som er påkrævet for, at koordinatoren kan 
udføre sine tjenstlige forpligtelser på 
reglementeret vis.
(23) Den administrerende 
direktør/bestyrelsen kan udelukkende 
udnævne eller afskedige koordinatoren 
med reguleringsmyndighedens tilslutning.
(24) Efter sin afskedigelse må 
koordinatoren i en periode på mindst 5 år 
ikke have nogen forretningsmæssige 
forbindelser til det vertikalt integrerede 
selskab.
(25) Transmissionssystemoperatørerne 
udarbejder mindst hvert andet år en tiårs-
plan om udvidelse af nettet. De stiller 
effektive foranstaltninger til rådighed, så 
det kan sikres, at nettets kapacitet er 
tilstrækkelig, og at forsyningssikkerheden 
er høj.
(26) Tiårs-planen om udvidelse skal 
særlig:
a) oplyse markedsdeltagere om de 
vigtigste infrastrukturer, som skal bygges 
i løbet af de næste ti år 
b) omfatte alle investeringer, som man i 
forvejen har behandlet, og identificere 
nyinvesteringer, hvor man inden for de 
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næste tre år skal nå frem til en beslutning 
om, hvorvidt de skal gennemføres. 
(27) For at udarbejde denne tiårige 
netudviklingsplan formulerer hver 
transmissionssystemoperatør begrundede 
antagelser med henblik på udviklingen i 
produktion, forbrug og udveksling med 
andre lande og tager højde for 
investeringsplaner for det eksisterende net 
på regionalt og EU-plan. 
Transmissionssystemoperatøren 
forelægger rettidigt den nationale 
reguleringsmyndighed det pågældende 
udkast.
(28) Reguleringsmyndigheden hører på 
åben og gennemsigtig vis alle relevante 
netbrugere på grundlag af et udkast for 
den tiårige netudviklingsplan og kan 
offentliggøre høringsprocedurens resultat, 
særlig det eventuelle behov for 
investeringer.
(29) Reguleringsmyndigheden 
undersøger, om tiårs-planen om udvidelse 
af nettet dækker hele det behov for 
investeringer, som høringen 
identificerede. Reguleringsmyndigheden 
kan pålægge 
transmissionssystemoperatøren at ændre 
sin plan.
(30) Hvis transmissionssystemoperatøren 
nægter at gennemføre en specifik 
investering fra den tiårige 
netudviklingsplan, som skal gennemføres 
i løbet af de næste tre år, sikrer den 
pågældende medlemsstat, at 
reguleringsmyndigheden har kompetence 
til en af følgende foranstaltninger:
a) med alle tænkelige juridiske midler at 
pålægge transmissionssystemoperatøren 
at bruge sin finansieringsevne til at 
opfylde sine investeringsforpligtelser
eller
b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive et bud på en nødvendig investering 
i et transmissionssystem og pålægge 
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transmissionssystemoperatøren følgende:
- at tilslutte sig finansiering ved 
tredjepart,
- at tilslutte sig byggeriet ved enhver 
tredjepart eller at tilvejebringe de 
pågældende nye aktiver
- være ansvarlig for driften af det 
pågældende nye aktiv.
Det pågældende finansieringssystem er 
underlagt reguleringsmyndighedens 
godkendelse. I begge tilfælde kan 
regulering af tarifferne give indtægter til 
dækning af sådanne investeringer.
(31) Reguleringsmyndigheden overvåger 
og vurderer gennemførelsen af 
investeringsplanen.
(32) Transmissionssystemoperatører er 
forpligtet til at udvikle og offentliggøre 
procedurer for tilslutning af nye 
kraftværker til nettet på ikke-
diskriminerende vilkår. Denne procedure 
er underlagt de nationale 
reguleringsmyndigheders godkendelse.
(33) Transmissionssystemoperatører er 
ikke berettiget til at nægte et nyt kraftværk 
tilslutning til nettet på grund af eventuelle 
fremtidige begrænsninger af 
netkapaciteten, f.eks. flaskehalse i 
fjerntliggende dele af 
transmissionssystemet. 
Transmissionssystemoperatøren er 
forpligtet til at stille de nødvendige 
oplysninger til rådighed.
(34) Transmissionssystemoperatører er 
ikke berettiget til at afvise et nyt 
tilslutningspunkt alene med den 
begrundelse, at det vil forårsage 
yderligere omkostninger i forbindelse med 
den nødvendige forøgelse af 
netelementernes kapacitet i området 
omkring tilslutningspunktet.
Regionalt samarbejde
(35) Hvis medlemsstater vælger regionalt 
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samarbejde, skal de pålægge 
transmissionssystemoperatøren præcist 
fastlagte forpligtelser, som giver sig 
udslag i en klart defineret tidsramme. 
Derudover skal disse forpligtelser gradvist 
føre til oprettelsen af en fælles regional 
distributionscentral (common regional 
dispatching center), som senest ...** er 
ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål. 
(36) Hvis en række medlemsstater 
samarbejder på regionalt plan, vælger 
disse i overensstemmelse med 
Kommissionen en regional koordinator.
(37) Den regionale koordinator fremmer 
på regionalt plan samarbejdet mellem 
reguleringsmyndigheder og enhver anden 
myndighed med kompetence på området, 
systemoperatører, energibørser (Power 
Exchanges), netbrugere og 
markedsdeltagere. Koordinatoren skal 
særlig
a) fremme nye, effektive investeringer i 
infrastrukturen; til dette formål hjælper 
koordinatoren 
transmissionssystemoperatører med at 
udarbejde deres regionale plan for 
infrastrukturen og bidrager til at 
koordinere deres investeringsbeslutninger 
og i givet fald deres "open season"-
procedure,
b) fremme effektiv og sikker udnyttelse af 
nettet; til dette formål bidrager han til 
koordineringen mellem 
transmissionssystemoperatører, nationale 
reguleringsmyndigheder og øvrige 
nationale myndigheder med kompetence 
på området ved at udarbejde fælles 
tildelings- og sikringsmekanismer,
c) hvert år forelægge Kommissionen og de 
pågældende medlemsstater en rapport om 
de opnåede fremskridt i regionen og 
ethvert problem eller forhindring, som 
kunne bremse fremskridt.
Sanktioner
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(38) For at kunne opfylde de forpligtelser, 
som blev pålagt den i denne artikel, får 
den nationale reguleringsmyndighed 
følgende rettigheder: 
a) rettigheden til at forlange enhver 
oplysning fra 
transmissionssystemoperatøren og at 
kontakte enhver medarbejder direkte; i 
tilfælde af tvivl finder denne rettighed 
også anvendelse på det vertikalt 
integrerede selskab og dettes 
underafdelinger;
b) rettigheden til at gennemføre alle 
nødvendige undersøgelser af 
transmissionssystemoperatøren og, i 
tilfælde af tvivl, det vertikalt integrerede 
selskab; forskrifterne i Rådets forordning 
(EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om 
gennemførelse af de i traktatens artikel 81 
og 82 nedfældede konkurrenceregler*** 
finder anvendelse her,
(39) For at kunne opfylde forpligtelserne 
ifølge denne artikels definition får den 
nationale reguleringsmyndighed beføjelse 
til at idømme virksomme, passende og 
afskrækkende sanktioner mod 
transmissionssystemoperatøren og/eller 
det vertikalt integrerede selskab, hvis dette 
ikke opfylder sine forpligtelser i henhold 
til denne artikel eller den nationale 
reguleringsmyndigheds afgørelser. Denne 
beføjelse omfatter
i) ret til at idømme virksomme, passende 
og afskrækkende bøder, hvis størrelse 
beregnes på baggrund af 
transmissionssystemoperatørens 
omsætning;
ii) ret til at beordre undladelse af 
diskriminerende adfærd;
iii) ret til delvist at inddrage 
transmissionssystemoperatørens licens, 
hvis denne gentagne gange overtræder 
denne artikels forskrifter for adskillelse. 
__________

** Seks år efter dette direktivs ikrafttræden, 
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Europa-Parlamentets og Rådets om ændring af 
direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet.

*** EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1, forordning ændret 
ved forordning (EF) nr. 1419/2006 (EFT L 269 af 
28.9.2006, s. 1).

Begrundelse

En tredje praktikabel udvej skal muliggøres for medlemsstaterne, som ikke udgør noget 
graverende indgreb i ejendomsstrukturerne, og som gør det muligt for vertikalt integrerede 
selskaber fortsat at virke som systemoperatør uden adskillelse, hvis strenge betingelser og 
forpligtelser opfyldes.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 14, stk. 4 affattes således:
"4. En medlemsstat skal forpligte 
distributionssystemoperatøren til at 
opprioritere produktionsanlæg, som 
bruger vedvarende energikilder eller 
affald, eller som arbejder efter 
princippet kraft-varme-kobling."

Begrundelse

For inden 2020 at nå en andel på 20 % for de vedvarende energikilder, skal el fra vedvarende 
energikilder indrømmes begunstiget adgang til nettene.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Forenkling

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk.2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
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ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, og 
at den kun kan afsættes i embedsperioden, 
hvis den ikke længere opfylder de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
eller er fundet skyldig i alvorlig 
tjenesteforseelse.

b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kun kan forlænges en 
gang (eller en periode på op til ti år, der 
ikke kan forlænges), og at den kun kan 
afsættes i embedsperioden, hvis den ikke 
længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet skyldig 
i alvorlig tjenesteforseelse.

Begrundelse

En femårig periode bør - i lyset af de langsigtede mål og behovet for stabilitet på 
energimarkederne - kunne forlænges en gang for medlemmer af den nationale regulerende 
myndighed. Perioder på mere end fem år skal ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller og godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester og 
forsyninger og redegør for effektiviteten og 
kvaliteten af service og forsyninger, 
netsikkerhed og -pålidelighed.

Begrundelse

Visse nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave at kontrollere elmarkedets 
funktion, også med hensyn til kvaliteten af forsyninger og service til forbrugerne, som vil få 
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fuldt udbytte af en mere sammenhængende og gennemsigtig regulering.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Der er behov for en mere præcis formulering for at garantere åbningen af gasmarkedet for 
alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage 
undersøgelser af, hvordan elmarkederne 
fungerer og under hensyntagen til 
myndighedernes respektive kompetencer 
samt, hvis konkurrencereglerne ikke er 
overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er passende og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
reglementeret, herunder virtuelle 
kraftværker.
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Begrundelse

Der skal tages højde for forskellene mellem energi- og konkurrencemyndighedernes 
kompetencer.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

De nationale reguleringsmyndigheders opgaver skal være klart afgrænset fra de opgaver, 
som udføres af andre vigtige myndigheder, og opmærksomheden skal rettes mod de parter, 
som berøres af reguleringsmyndighedernes afgørelser. I denne forbindelse skal vidtgående 
strukturforanstaltninger som oprettelse af virtuelle kraftværker kun komme i betragtning i 
sammenhæng med Fællesskabets konkurrenceregler og må først gennemføres efter indførelse 
af de nødvendige kontrolmekanismer.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at pålægge elselskaber, der ikke opfylder 
deres forpligtelser efter dette direktiv eller 
efter afgørelser truffet af 
reguleringsmyndigheden eller agenturet, 
virksomme, passende og afskrækkende 
sanktioner;

d) om nødvendigt at pålægge elselskaber, 
der ikke opfylder deres forpligtelser efter 
dette direktiv eller efter bindende 
afgørelser truffet af 
reguleringsmyndigheden eller agenturet, 
upartiske, passende og ensartede 
sanktioner;
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Begrundelse

De nationale reguleringsmyndigheders opgaver skal være klart afgrænset fra de opgaver, 
som udføres af andre vigtige myndigheder, og opmærksomheden skal rettes mod de parter, 
som berøres af reguleringsmyndighedernes afgørelser. I denne forbindelse skal vidtgående 
strukturforanstaltninger som oprettelse af virtuelle kraftværker kun komme i betragtning i 
sammenhæng med Fællesskabets konkurrenceregler og må først gennemføres efter indførelse 
af de nødvendige kontrolmekanismer.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer. Disse Tariffer 
muliggør, at de nødvendige investeringer i 
nettene kan gennemføres på en sådan 
måde, at disse investeringer sikrer nettenes 
bæredygtighed.

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer eller foreløbigt 
gældende tariffer, hvis tarifferne 
fastlægges endeligt efter en testfase, som 
skal kontrollere proceduren for 
fastlæggelse af tarifferne. Testfasen varer 
højst fem år. Disse Tariffer muliggør, at de 
nødvendige investeringer i nettene kan 
gennemføres på en sådan måde, at disse 
investeringer sikrer nettenes 
bæredygtighed.

Begrundelse

Reguleringsmyndighederne kan også fastlægge proceduren for fastlæggelse af tarifferne. 
Denne procedure må dog kun bruges som overgangsløsning i højst fem år, inden de egentlige 
tariffer fastlægges.

Ændringsforslag 34

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

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

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

Begrundelse

Et uafhængigt neutralt organ, der ikke er underlagt privat eller politisk indflydelse i 
overensstemmelse med artikel 22a, stk. 2 (hvorefter de nationale regulerende myndigheder 
skal være uafhængig af enhver anden offentlig eller privat organisation, markedsinteresser 
eller regeringer), bør påtage sig at sikre nationale regulerende myndigheders beslutningers 
afhængighed og ubestikkelighed. At lade klager gå via domstolene medvirker til at fastslå 
reguleringsafgørelsernes uafhængighed af politiske instanser.  Dette er endvidere nødvendigt, 
da de lokale myndigheder i visse lande er inddraget i at træffe sådanne beslutninger.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for 
reguleringsmyndighedernes udøvelse af de 
beføjelser, der er beskrevet i denne artikel. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

(14) Kommissionen kan ændre 
retningslinjer for 
reguleringsmyndighedernes udøvelse af de 
beføjelser, der er beskrevet i denne artikel. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, ændres 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27b, stk. 3.

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.



PE402.516v01-00 142/198 RR\724393DA.doc

DA

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De regulerende myndigheder har 
beføjelse til at indgå aftaler med andre 
regulerende myndigheder i EU for at 
fremme reguleringssamarbejdet. 

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal have beføjelser til under national lovgivning at indgå 
aftaler med andre regulerende myndigheder i EU med henblik på at fremme 
reguleringssamarbejde og overensstemmelse.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for omfanget af 
reguleringsmyndighedernes pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet og 
for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, der 
forbinder mindst to medlemsstater. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk.

(4) Kommissionen kan ændre 
retningslinjer for omfanget af 
reguleringsmyndighedernes pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet og 
for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, der 
forbinder mindst to medlemsstater. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.
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Ændringsforslag 38
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Agenturet fremsætter inden fire 
måneder sin udtalelse over for den 
anmodende part (regulerende myndighed 
eller Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

(2) Agenturet fremsætter inden to måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

Begrundelse

Forkortelse af fristen

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22e – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen vedtager retningslinjer 
med nærmere procedureregler for 
anvendelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.
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Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinjer, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27, stk. 3.

(4) For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen ændre 
retningslinjerne, der fastlagde metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, ændres 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27, stk. 3.

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 22f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvad angår 
transmissionssystemoperatørers 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og forsyningsselskaber, 
finder denne artikel først anvendelse, når 
Kommissionen har vedtaget de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4.

(5) Hvad angår 
transmissionssystemoperatørers 
transaktioner vedrørende elderivater med 
engroskunder og forsyningsselskaber, 
finder denne artikel først anvendelse, når 
de retningslinjer, der er nævnt i stk. 4, er 
vedtaget.

Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
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eventuelle nødvendige tilpasninger.

Ændringsforslag 41Forslag til direktiv – ændringsretsaktArtikel 1 – nr. 12
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kommissionen aflægger årligt 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvordan den praktiske og formelle 
gennemførelse af dette direktiv skrider 
frem i de enkelte medlemsstater.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG 
FORBRUGERBESKYTTELSE

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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

Rådgivende ordfører: Alexander Lambsdorff

KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Alle forbrugere har ret til levering 
af tjenester og klagebehandling fra deres 
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elleverandør i overensstemmelse med de 
internationale standarder ISO 10001, ISO 
10002 og ISO 10003, og overholdelsen af 
de fastlagte standarder overvåges af den 
nationale regulerende myndighed. 
Yderligere ISO-standarder på dette 
område vil ligeledes blive omfattet af de 
påkrævede standarder. I dette direktiv 
fastsættes standarder og praksis i 
overensstemmelse med forslaget til 
direktiv om visse aspekter af mægling på 
det civil- og handelsretlige område 
(2004/0251(COD)).

Begrundelse

ISO 10001 indeholder retningslinier for adfærdskodekser, der sikrer kundetilfredshed. ISO 
10002 indeholder retningslinier for klagebehandling. ISO 10003 indeholder retningslinier for 
tvistbilæggelse uden for organisationer. Man er i gang med at udvikle en ny ISO-standard, 
ISO 10004, om overvågning og måling af kundetilfredshed, og den endelige standard bør 
omfattes af de påkrævede standarder efter forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) Forbrugerne skal råde over klare og 
forståelige oplysninger om deres 
rettigheder i forhold til energisektoren. I 
lyset heraf bør Kommissionen fremlægge 
et europæisk charter for 
energiforbrugernes rettigheder efter 
vedtagelsen af nærværende direktiv. En 
kopi af charteret bør kunne fremsendes til 
alle forbrugerne i forbindelse med 
indgåelsen af nye aftaler.

Begrundelse

Chartret for energiforbrugernes rettigheder, der er under udarbejdelse i øjeblikket, bør spille 
en vigtig rolle som instrument til beskyttelse af de europæiske forbrugere. Kommissionen er 
således nødt til at færdiggøre dette arbejde hurtigt, og chartret skal være et uundværligt 
dokument, der skal fremsendes til forbrugerne, således at de råder over vigtige oplysninger 
om deres rettigheder i forbindelse med indgåelsen af alle nye aftaler. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Med det formål at opfylde målsætningen om fri og gennemsigtig konkurrence kan adgangen 
til en række data gøre det muligt for forbrugerne at træffe informerede valg om deres 
elleverandør. Forbrugerne bør desuden kun opkræves betaling for deres faktiske månedlige 
energiforbrug.

Ændringsforslag 4
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kommissionen bør i samråd med 
Europa-Parlamentet og Rådet etablere et 
europæisk charter om energiforbrugernes 
rettigheder. Dette charter skal tjene som 
udgangspunkt for de foranstaltninger, der 
skal fastlægges af medlemsstaterne, 
nationale regulerende myndigheder, 
agenturet og Kommissionen. De 
rettigheder, der er fastsat i dette charter, 
bør i givet fald vedtages af Kommissionen 
som supplerende krav i henhold til bilag A 
til direktiv 2003/54/EF efter 
forskriftsproceduren med kontrol.

Begrundelse

Det endelige charter om energiforbrugernes rettigheder bør betragtes om en omfattende liste 
over forbrugernes rettigheder i energisektoren, og det bør anvendes som sådan af alle 
nationale og europæiske myndigheder i forbindelse med reguleringen af 
energitjenesteleverandører. Det skal navnlig præciseres, at alle relevante rettigheder i 
chartret, som ikke allerede er omfattet af bilag A til dette direktiv, bør indarbejdes i direktivet 
med fuld retskraft.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) En effektiv klageadgang, der er 
tilgængelig for alle, sikrer en øget 
beskyttelse af forbrugerne. 
Medlemsstaterne bør etablere procedurer 
for hurtig og effektiv tvistbilæggelse.

Begrundelse

En effektiv klageadgang er en forudsætning for en passende beskyttelse af forbrugerne. Disse 
foranstaltninger, der bør være juridisk bindende, bør endvidere være et af de grundlæggende 
elementer i det kommende charter for energiforbrugernes rettigheder, der er under 
udarbejdelse i øjeblikket, og som Kommissionen bør fremlægge seks måneder efter 
vedtagelsen af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21d) Medlemsstaterne bør sikre en 
tilstrækkelig dækning med individuelle 
målere (intelligente målesystemer), jf. 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 
2006 om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester 
for at give forbrugerne præcise 
oplysninger om energiforbruget og sikre 
effektiviteten i slutbrugerleddet.
__________
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.
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Begrundelse

Intelligente målere giver forbrugerne en bedre indsigt i deres faktiske elforbrug og bidrager 
derfor til en mere gennemtænkt anvendelse af elektricitet.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte eller vedtage de 
retningslinier, der er nødvendige for at 
tilvejebringe det mindstemål af 
harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
målet med direktiv 2003/54/EF. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at supplere direktiv 2003/54/EF 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(27) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte eller vedtage de 
retningslinier, der er nødvendige for at 
tilvejebringe det mindstemål af 
harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
målet med direktiv 2003/54/EF, herunder 
ved at supplere foranstaltningerne i bilag 
A med relevante retningslinier vedtaget på 
grundlag af det europæiske charter om 
energiforbrugernes rettigheder. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at supplere direktiv 2003/54/EF 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Det endelige charter om energiforbrugernes rettigheder bør betragtes om en omfattende liste 
over forbrugernes rettigheder i energisektoren. Det skal navnlig præciseres, at alle relevante 
rettigheder i chartret, som ikke allerede er omfattet af bilag A til dette direktiv, bør 
indarbejdes i direktivet med fuld retskraft.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 
Direktiv 2003/54/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Artikel 1 affattes således: 
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"Artikel 1
Anvendelsesområde
I dette direktiv fastsættes fælles regler 
for produktion, transmission, 
distribution og forsyning af elektricitet 
samt forbrugerbeskyttelsesregler. Det 
fastlægger således regler for, hvorledes 
elektricitetssektoren skal organiseres og 
fungere, hvordan der opnås adgang til 
markedet, hvilke kriterier og procedurer 
der skal anvendes ved indkaldelse af 
tilbud og udstedelse af bevillinger, samt 
hvorledes systemerne skal drives. Det 
fastlægger endvidere 
forsyningsforpligtelserne og 
elforbrugernes rettigheder og afklarer de 
konkurrencemæssige forpligtelser."

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør udvides for at sikre, at forbrugerne er fokus for direktivet.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 2 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende litra tilføjes:
"34a. "energifattigdom": en situation, 
hvor en husstand ikke har råd til at 
opvarme hjemmet til en acceptabel 
standard. Medlemsstaterne evaluerer dette 
niveau i overensstemmelse med 
Verdenssundhedsorganisationens 
anbefalinger. Situationen evalueres 
desuden i lyset af Kundens mulighed for 
at købe andre energitjenester til hjemmet 
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til en rimelig pris.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 2 – nr. 34 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende litra tilføjes:
"34b. "overkommelig pris": en pris 
fastsat af medlemsstaterne i samråd med 
de nationale regulerende myndigheder, 
arbejdsmarkedsmarkedets parter og andre 
relevante interessegrupper under 
hensyntagen til definitionen af 
"energifattigdom" i dette direktiv"

Begrundelse

Begrebet "overkommelig pris", der skal være et grundlæggende element i det kommende 
charter for energiforbrugernes rettigheder, bør imidlertid defineres på medlemsstatsplan, da 
det rent faktisk er et emne, der er undergivet nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 3, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne kan under fuld 
iagttagelse af de relevante bestemmelser 
i traktaten, særlig artikel 86, ud fra 
almindelig økonomisk interesse pålægge 
selskaber i elektricitetssektoren 
offentlige serviceforpligtelser, som kan 
omfatte leveringernes sikkerhed, 
herunder forsyningssikkerhed, 
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regelmæssighed, kvalitet og pris samt 
miljøbeskyttelse, herunder 
energieffektivitet, EU's mål for 
vedvarende energi og klimabeskyttelse. 
Disse forpligtelser skal være klart 
definerede, og de skal være 
gennemsigtige, ikkediskriminerende og 
kontrollerbare, og de skal sikre EU-
elektricitetsselskaber lige adgang til de 
nationale forbrugere. I relation til 
forsyningssikkerhed, energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og til 
opfyldelse af miljømålsætningerne og 
målene for vedvarende energi, som nævnt 
i dette stykke, kan medlemsstaterne 
indføre langtidsplanlægning, idet de 
tager hensyn til, at tredjeparter 
eventuelt ønsker at få adgang til 
systemet."

Begrundelse

Forslaget om at vedtage bindende mål for anvendelsen af vedvarende energi, 20 % inden 
2020, indebærer, at elsektoren er nødt til at træffe specifikke foranstaltninger, der kan afvige 
fra miljøbeskyttelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Artikel 3, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
privatkunder og [...] små virksomheder, 
nemlig virksomheder med under 50 
ansatte og en årlig omsætning eller 
balance på højst 10 mio. EUR, omfattes 
af en forsyningspligt, dvs. har ret til at få 
leveret elektricitet af en bestemt kvalitet 
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til overkommelige, let og klart 
sammenlignelige, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende priser på deres 
område. Denne ikkediskrimination 
omfatter et forbud mod diskriminerende 
takster i forbindelse med visse 
betalingsformer, navnlig for forbrugere, 
der opkræves betaling på grundlag af 
målere med forudbetaling. Disse kunder 
skal have adgang til valgmuligheder, en 
fair behandling, repræsentation og 
klagemuligheder. Elselskaberne sikrer 
tjenesteydelsernes kvalitet. 
Medlemsstaterne kan for at sikre 
forsyningspligt med henblik herpå 
udpege en forsyningspligtig leverandør. 
Medlemsstaterne skal pålægge 
distributionsselskaberne en forpligtelse 
til at tilslutte kunderne til deres net i 
henhold til vilkår, betingelser og tariffer, 
som er fastlagt efter proceduren i artikel 
22c, stk. 4. [...] Medlemsstaterne styrker 
de private, små og mellemstore 
forbrugeres markedsposition ved at give 
mulighed for og fremme mulighederne 
for, at denne forbrugergruppe frivilligt 
kan lade sig repræsentere samlet."

Begrundelse

Sårbare forbrugere og forbrugere med lav indkomst opkræves ofte betaling af energiafgifter 
på grundlag af målere med forudbetaling. Diskriminerende højere afgifter i forbindelse med 
sådanne betalingsformer betyder, at fattige forbrugere ofte betaler mere end forbrugere med 
højere indkomster i absolutte priser såvel som i forhold til indkomst. Kollektive skridt som 
f.eks. ”super-complaint”-ordningen for forbrugerne i Det Forenede Kongerige kan være et 
effektivt middel, der giver forbrugerne mulighed for at gøre deres rettigheder gældende. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) Artikel 3, stk. 5, affattes således:
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"5. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at beskytte de 
endelige kunder og sikrer især, at der er 
passende sikkerhedsforanstaltninger, 
der beskytter sårbare kunder, herunder 
foranstaltninger for at hjælpe dem med 
at undgå afbrydelser af 
energiforsyningen. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger 
for at beskytte endelige kunder i 
fjerntliggende områder. De sikrer et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så 
vidt angår gennemsigtighed i 
kontraktbetingelser og -vilkår, 
almindelig information og ordninger for 
bilæggelse af tvister. Medlemsstaterne 
sikrer, at privilegerede kunder reelt kan 
skifte til en ny leverandør. Med hensyn 
til i det mindste privatkunder omfatter 
foranstaltningerne i denne artikel som 
minimum etableringen af de rettigheder, 
der omhandles i bilag A. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse 
rettigheder håndhæves af den nationale 
regulerende myndighed, og at 
forbrugeren kan håndhæve disse."

Begrundelse

Præciserer, at bilag A har fuld retskraft som en integrerende del af direktivet.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d) Artikel 3, stk. 6, første afsnit, erstattes 
af følgende:
"6. Medlemsstaterne sikrer, at 
elektricitetsleverandører i eller med de 
regninger og i det reklamemateriale og 
salgsfremmende materiale, og i det 
informationsmateriale, der sendes 
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regelmæssigt til kunden, anfører:"
a) hver energikildes bidrag til 
leverandørens samlede 
brændselssammensætning i det 
foregående år, og dette i en harmoniseret 
og forståelig form i alle medlemsstater, 
der gør det let at foretage 
sammenligninger
b) […] oplysninger på deres websted om 
miljøpåvirkning i det mindste i form af 
CO2-emissioner og radioaktivt affald 
som følge af den elektricitet, som er 
produceret ved hjælp af leverandørens 
samlede brændselssammensætning i det 
foregående år."

Begrundelse

Oplysninger om elektricitetsproduktionens miljøpåvirkning bør anføres klart på alt 
reklamemateriale og salgsfremmende materiale, således at forbrugerne ikke skal søge disse 
oplysninger andetsteds. Der er stillet lignende krav i andre sektorer f.eks. i forbindelse med 
salg af biler og hvidevarer.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e) I artikel 3, stk. 6, første afsnit, tilføjes:
"ba) oplysninger om deres rettigheder og 
om tilgængelige klagemuligheder i 
tilfælde af tvister."

Begrundelse

En forbedring af klagemulighederne er en forudsætning for en behørig forbrugerbeskyttelse. 
Disse foranstaltninger bør indarbejdes i det kommende charter for energiforbrugernes 
rettigheder, således at forbrugerne råder over et referencedokument vedrørende deres 
rettigheder.

Ændringsforslag 17
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

For at forbrugerne kan udøve deres ret til at kunne foretage et reelt valg, skal de have adgang 
til oplysninger, som bidrager til såvel sociale som miljømæssige mål. Harmoniseringen af 
oplysningerne fra de forskellige elektricitetsleverandører er begrundet i nødvendigheden af 
klare oplysninger, hvilket bør fastslås i det kommende charter for energiforbrugernes 
rettigheder.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Mange forbrugere er i øjeblikket udsat for forskelsbehandling, navnlig forbrugere med en lav 
indkomst eller bosiddende i bestemte geografiske områder. De foreslåede foranstaltninger 
bør indarbejdes i det kommende charter for energiforbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1h) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"7a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
etableres fælles kontaktpunkter for at give 
forbrugerne adgang til alle nødvendige 
oplysninger om deres rettigheder, 
gældende regler og de tilgængelige 
klagemuligheder i tilfælde af tvister."

Begrundelse

Hvis forbrugerne skal sikres behørige oplysninger, skal der etableres informationscentre, 
hvor der er adgang til nærmere oplysninger om gældende regler og forbrugernes rettigheder. 
Forbrugerne får således mulighed for at få nærmere omlysninger om aspekter, der også vil 
blive omfattet af det kommende charter for energiforbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 20
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

10. Kommissionen vedtager inden den…* 
foranstaltninger til gennemførelsen af 
denne artikel. Disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3.

* Inden for et år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Begrundelse

I forbrugernes interesse er det vigtigt, at Kommissionen vedtager sådanne retningslinier 
hurtigst muligt.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaternes nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i det mindste på regionalt plan. 
De sikrer navnlig samarbejdet mellem 
regionale netoperatører og stræber efter at 
opnå konvergens og ensartethed i deres 
retlige og administrative rammer.
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grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.

2. Opstår der betydelige problemer i 
samarbejdet mellem flere lande på 
regionalt plan, kan Kommissionen efter 
fælles anmodning fra de berørte lande 
udpege en regional koordinator efter 
aftale med medlemsstaterne. 
3. Den regionale koordinator skal på 
regionalt plan fremme samarbejdet 
mellem de regulerende myndigheder og 
andre kompetente offentlige myndigheder, 
netoperatører, elbørser, netbrugere og 
markedsdeltagere. Den regionale 
koordinator har navnlig til opgave:
a) at fremme nye effektive investeringer i 
sammenkoblinger. Koordinatoren skal 
med henblik herpå bistå 
transmissionssystemoperatørerne med 
udarbejdelsen af den regionale 
sammenkoblingsplan og bidrage til 
koordineringen af investeringsafgørelser 
og, om nødvendigt, af procedurerne for 
kapacitetsvurdering og -tildeling ("open 
season procedure").
b) fremme effektiv og sikker brug af net. 
Koordinatoren skal med henblik herpå 
medvirke til koordineringen af 
transmissionssystemoperatører, nationale 
regulerende myndigheder og andre 
kompetente nationale myndigheder med 
udarbejdelsen af fælles 
kapacitetsfordelings- og fælles 
beskyttelsesmekanismer.
c) forelægge Kommissionen og de berørte 
medlemsstater en årlig rapport om de 
fremskridt, der er sket i regionen, og om 
vanskeligheder eller hindringer, der 
risikerer at hæmme udviklingen.

Begrundelse

Regionale koordinatorer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme dialogen mellem 
medlemsstaterne, navnlig hvad angår grænseoverskridende investeringer.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal, for at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed, garantere, at vertikalt 
integrerede selskaber fra den 
[gennemførelsesdato + 1 år] overholder:

- enten bestemmelserne i artikel 8, 8a og 
8b, eller 
- bestemmelserne i artikel 8a, 8b og 8c.
Opfylder et vertikalt integreret selskab 
bestemmelserne i artikel 8a, 8b og 8c, 
sikrer medlemsstaterne følgende fra den 
[gennemførelsesdato + 1 år]: 

Begrundelse

Denne ændring giver medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem ejendomsretlig 
adskillelse og effektiv adskillelse. Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 
28, hvori Kommissionen anmodes om at undersøge, om en effektiv adskillelse i tilstrækkelig 
grad sikrer en effektiv konkurrence, og om at rapportere tilbage til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som artikel 8a og 8b indsættes: Følgende artikler indsættes:
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Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8c
Effektiv udskillelse af 
transmissionssystemer
1. Transmissionssystemoperatørerne 
udstyres med de menneskelige, fysiske og 
økonomiske ressourcer fra de vertikalt 
integrerede selskaber, der er nødvendige 
for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, herunder skal:
a) aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed, 
ejes af transmissionssystemoperatøren
b) personale, der er nødvendigt for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed, 
ansættes af 
transmissionssystemoperatøren
c) leasing af personale og udførelse af 
tjenester til og fra enhver afdeling af det 
vertikalt integrerede selskab, der arbejder 
med produktion eller forsyning, 
begrænses til tilfælde, hvor der ikke er 
risiko for diskrimination, og godkendes af 
de nationale regulerende myndigheder 
med henblik på at udelukke 
konkurrenceproblemer og 
interessekonflikter
d) der i rimelig tid afsættes passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.
2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed omfatter som 
minimum: 
a) transmissionssystemoperatørers 
repræsentation og kontakter med 
tredjeparter og de regulerende 
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myndigheder
b) indrømmelse og forvaltning af 
tredjepartsadgang
c) inddrivelse af afgifter for netadgang
d) inddrivelse af overbelastningsafgifter 
og betalinger inden for rammerne af 
mekanismen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003
e) drift, vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemer
f) investeringsplanlægning, der sikrer, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på lang sigt og garantere 
forsyningssikkerheden
g) juridiske tjenester
h) regnskab og it-tjenester.
3. Transmissionssystemoperatøren har 
egen selskabsidentitet, der er betydeligt 
forskelligt fra det vertikalt integrerede 
selskab, med egne identitetsstrategier, 
kommunikationsarbejde og lokaler.
4. Transmissionssystemoperatørens 
regnskaber revideres af en anden revisor 
end den, der anvendes af det vertikalt 
integrerede selskab og dets tilknyttede 
selskaber. 
5. Afgørelser om udnævnelser og om 
uventet ophør af 
transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmers 
ansættelsesforhold, samt de 
kontraktmæssige aftaler vedrørende 
ansættelsen og ansættelsens ophør, 
meddeles den regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
myndighed. Sådanne afgørelser og aftaler 
bliver bindende, med mindre den 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
inden for en frist på tre uger efter 
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meddelelsen gør brug af sin vetoret. Der 
kan nedlægges veto i forbindelse med 
udnævnelser og kontraktmæssige aftaler, 
såfremt der opstår tvivl om den udnævnte 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmers faglige 
uafhængighed, eller i tilfælde af uventet 
ophør af ansættelsesforholdet og de 
kontraktmæssige aftaler, hvis der 
foreligger alvorlige tvivl om grundene til 
ophøret af ansættelsesforholdet eller de 
kontraktmæssige aftaler.
6. Transmissionssystemoperatørens 
ledelse garanteres effektive 
klagemuligheder til den regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national myndighed eller til en domstol, 
hvis de ønsker at klage over det uventede 
ophør af deres ansættelseskontakter.
7. Efter et afsluttet ansættelsesforhold hos 
en transmissionssystemoperatør må den 
tidligere administrerende direktør og de 
tidligere direktionsmedlemmer ikke under 
nogen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning, i en periode på ikke under tre 
år.
8. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke have 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber, der udgør en del af det 
vertikalt integrerede selskab, ud over 
transmissionssystemoperatøren. Deres 
vederlag må for ingen dels vedkommende 
afhænge af aktiviteterne i det vertikalt 
integrerede selskab, men kun af 
aktiviteterne i 
transmissionssystemoperatøren.
9. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke være 
direkte eller indirekte ansvarlige for den 
daglige drift i andre afdelinger af det 
vertikalt integrerede selskab.
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10. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af bestemmelserne i denne 
artikel have reel beslutningskompetence 
uafhængigt af det integrerede 
elektricitetsselskab, for så vidt angår de 
aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde eller udvikle nettet. Dette bør 
ikke hindre, at der kan eksistere passende 
samordningsmekanismer, der sikrer, at 
moderselskabets økonomiske og 
ledelsesmæssige tilsynsrettigheder med 
hensyn til udbyttet, der er indirekte 
reguleret i henhold til artikel 22c, af 
midler investeret i et datterselskab 
beskyttes. Navnlig skal moderselskabet 
kunne godkende 
transmissionssystemoperatørens årlige 
finansieringsplan eller et tilsvarende 
instrument og sætte samlede grænser for 
datterselskabets gældsætning. I tilfælde af 
at den årlige finansieringsplan eller en 
tilsvarende plan ikke godkendes eller 
ændres af moderselskabet, skal sagen 
sendes til den regulerende myndighed til 
afgørelse.  Moderselskabet må ikke give 
instrukser vedrørende den daglige drift 
eller om individuelle afgørelser om 
oprettelse eller opgradering af 
transmissionslinjer, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
11. Formanden for tilsynsorganet eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren må under 
ingen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning.
12. Tilsynsorganet eller bestyrelsen for en 
transmissionssystemoperatør skal omfatte 
uafhængige medlemmer, der udnævnes 
for en periode på mindst fem år. 
Udnævnelsen af medlemmerne meddeles 
den regulerende myndighed eller en 
anden kompetent national myndighed og 
bliver bindende i overensstemmelse med 
betingelserne i stk. 5.
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13. For så vidt angår stk. 12, skønnes et 
medlem af tilsynsorganet eller bestyrelsen 
for en transmissionssystemoperatør at 
være uafhængigt, såfremt vedkommende 
ikke har noget forretningsmæssigt eller 
andet forhold til det vertikalt integrerede 
selskab eller selskabets kontrollerende 
aktionærer eller forvaltningen heraf, der 
kan opfattes som en interessekonflikt og 
svække vedkommendes dømmekraft, 
herunder navnlig, at vedkommende:
a) ikke de seneste fem år inden 
udnævnelsen til tilsynsorganet eller 
bestyrelsen har været ansat i en afdeling 
af det vertikalt integrerede selskab, der 
arbejder med produktion eller forsyning
b) ikke ud over 
transmissionssystemoperatøren har 
interesser i eller modtager vederlag fra det 
vertikalt integrerede selskab eller 
tilknyttede selskaber
c) ikke har et relevant forretningsmæssigt 
forhold til en afdeling af det vertikalt 
integrerede selskab, der udfører 
forsyningsopgaver, på tidspunktet for 
vedkommendes udnævnelse til medlem af 
tilsynsorganet eller bestyrelsen
d) ikke er medlem af bestyrelsen i en 
virksomhed, hvori det vertikalt integrerede 
selskab udpeger medlemmer til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen.
14. Medlemsstaterne sikrer, at 
transmissionssystemoperatørerne opstiller 
et overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at der ikke forekommer 
diskriminerende adfærd. I dette program 
angives, hvilke særlige forpligtelser de 
ansatte pålægges for at opfylde dette 
formål. Det godkendes af den regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national myndighed. Den 
overvågningsansvarlige fører uafhængigt 
tilsyn med overholdelsen af programmet. 
Den regulerende myndighed har beføjelse 
til at pålægge sanktioner i tilfælde af 
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uhensigtsmæssig gennemførelse af 
overvågningsprogrammet.
15. Den administrerende direktør eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren udpeger 
en person eller et organ som 
overvågningsansvarlig med ansvar for:
a) at kontrollere gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet
b) at udarbejde en årsberetning med en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der er 
iværksat med henblik på at gennemføre 
overvågningsprogrammet, og sende 
beretningen til den regulerende 
myndighed
c) udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og 
gennemførelsen heraf.
16. Den overvågningsansvarliges 
uafhængighed sikres navnlig via 
betingelserne i ansættelseskontrakten.

  17. Den overvågningsansvarlige har 
mulighed for regelmæssigt at henvende 
sig til tilsynsorganet eller bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren og for det 
vertikalt integrerede selskab og den 
regulerende myndighed.
18. Den overvågningsansvarlige deltager i 
alle møder i tilsynsorganet eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, hvor 
følgende emner behandles:
a) betingelserne for adgang og tilslutning 
til nettet, herunder inddrivelse af afgifter 
for netadgang, overbelastningsafgifter og 
betalinger inden for rammerne af 
mekanismen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003
b) projekter, der har til formål at drive, 
vedligeholde og udvikle 
transmissionsnetsystemet, herunder 
investeringer i sammenkoblinger og 
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tilslutninger
c) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm
d) køb af energi med henblik på at dække 
energitab.
19. Den overvågningsansvarlige 
forhindrer under disse møder, at 
oplysninger om producenters eller 
leverandørers aktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt følsomme, bliver 
videregivet på en diskriminerende måde til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen.
20. De overvågningsansvarlige har 
adgang til alle relevante regnskaber, 
dokumenter og lokaler hos 
transmissionssystemoperatøren samt til 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
de kan udføre deres opgaver på 
tilfredsstillende måde.
21. Den overvågningsansvarlige 
udnævnes og afsættes af den 
administrerende direktør eller bestyrelsen 
efter forudgående godkendelse af den 
regulerende myndighed.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Artikel 9, litra a, affattes således: (6) Artikel 9 affattes således:

"1. Hver transmissionssystemoperatør 
er ansvarlig for:

a) at sikre, at systemet til stadighed kan 
imødekomme rimelige krav om 

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

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

b) at bidrage til forsyningssikkerheden 
ved en passende transmissionskapacitet 
og et pålideligt system
c) at styre energistrømmene i systemet 
under hensyntagen til udvekslingerne 
med andre sammenkoblede systemer. 
Med henblik herpå skal 
transmissionssystemoperatøren sikre et 
sikkert, pålideligt og effektivt 
elektricitetssystem og i den forbindelse 
sørge for, at de nødvendige 
hjælpefunktioner er til rådighed, for så 
vidt dette kan ske uafhængigt af andre 
transmissionssystemer, som systemet er 
sammenkoblet med
d) at give operatørerne for eventuelle 
andre systemer, som hans system er 
sammenkoblet med, de oplysninger, som 
er nødvendige for en sikker og effektiv 
drift af det sammenkoblede system og 
for samordnet udbygning og 
interoperabilitet
e) ikke at forskelsbehandle 
systembrugere eller kategorier af 
systembrugere og navnlig ikke at 
begunstige tilknyttede selskaber
f) at forsyne systembrugerne med de 
oplysninger, de behøver for at få effektiv 
systemadgang.
(fa) at sikre, at der tages behørigt hensyn 
til fordelene for det område, der opereres 
i. Med forbehold af aktionærernes 
rettigheder med hensyn til 
investeringsrentabilitet og behov for 
egenkapital skal 
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transmissionssystemoperatørens drifts- og 
investeringsbeslutninger være i 
overensstemmelse med 
investeringsplanerne på fællesskabsplan 
og på regionalt plan, jf. artikel 2c og 2d i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, og de skal 
fremme markedsudviklingen og 
markedsintegrationen og maksimere de 
socioøkonomiske velfærdsgevinster, i det 
mindste på regionalt plan.
2. Transmissionssystemoperatørerne 
udarbejder mindst hvert andet år en tiårig 
netudviklingsplan. De iværksætter 
effektive foranstaltninger med henblik på 
at garantere systemdækningen og 
forsyningssikkerheden.
3. Den tiårige netudviklingsplan skal 
navnlig:
a) oplyse markedsdeltagerne om de 
vigtigste transmissionsinfrastrukturer, der 
bør bygges i løbet af de næste ti år 
b) indeholde oplysninger om alle allerede 
vedtagne investeringer og finde nye 
investeringer, for hvilke der skal træffes 
en gennemførelsesbeslutning inden for de 
næste tre år. 
4. Som led i udarbejdelsen af denne 
tiårige netudviklingsplan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et rimeligt 
skøn over udviklingen i produktion, 
forbrug og udveksling med andre lande 
og tager i den forbindelse hensyn til 
eksisterende investeringsplaner for 
netværk på regionalt og europæisk plan. 
Den enkelte transmissionssystemoperatør 
sender i rimelig tid et udkast til den tiårige 
netudviklingsplan til det kompetente 
nationale organ.
5. Det kompetente nationale organ hører 
på grundlag af det i artikel 4 omhandlede 
udkast alle relevante netbrugere på en 
åben og gennemsigtig måde og kan 
offentliggøre resultatet af 
høringsprocessen, herunder navnlig 
mulige behov for investeringer. 
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6. Det kompetente nationale organ 
undersøger, om den tiårige 
netudviklingsplan dækker alle de 
investeringsbehov, der blev identificeret 
under høringen. Dette organ kan forpligte 
transmissionssystemoperatøren til at 
ændre planen.
7. Det kompetente nationale organ, jf. stk. 
4, 5 og 6, kan være den nationale 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national myndighed eller en af 
transmissionssystemoperatøren valgt 
administrator for netudvikling. I 
sidstnævnte tilfælde skal 
transmissionssystemoperatøren forelægge 
et udkast til vedtægt, en liste over 
medlemmer samt forretningsordenen for 
den kompetente nationale myndighed til 
godkendelse.
8. Afviser transmissionssystemoperatøren 
at gennemføre en specifik investering, der 
er opført i den tiårige netudviklingsplan, 
som skal gennemføres inden for de 
efterfølgende tre år, sikrer 
medlemsstaterne, at den regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national myndighed har kompetence til at 
gennemføre en af følgende 
foranstaltninger:
a) med alle retsmidler anmode 
transmissionssystemoperatøren om ved 
brug af egne finansielle midler at 
gennemføre sine investeringsforpligtelser
b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive bud på den nødvendige investering 
i transmissionssystemet og dermed 
pålægge transmissionssystemoperatøren: 
 - at acceptere finansiering fra tredjeparts 
side 
 - at acceptere opførelse ved tredjepart af 
de nye aktiver eller at opføre de nye 
aktiver
 - at drive de nye aktiver. 
De tilhørende finansieringsaftaler 
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godkendes af den regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
myndighed.
I begge tilfælde skal det være muligt via 
justering af tarifferne at tilvejebringe de 
fornødne indtægter til dækning af de 
omkostninger, der er forbundet med 
sådanne investeringer.
9. Den kompetente nationale myndighed 
kontrollerer og evaluerer gennemførelsen 
af investeringsplanen.
10. Transmissionssystemoperatørerne er 
forpligtede til at etablere og offentliggøre 
gennemsigtige og effektive 
ikkediskriminerende procedurer for nye 
kraftværkers tilslutning til nettet. Disse 
procedurer skal godkendes af de nationale 
regulerende myndigheder eller en anden 
kompetent national myndighed.
11. Transmissionssystemoperatører har 
ikke ret til at afvise tilslutningen af et nyt 
kraftværk med den begrundelse, at der 
muligvis i fremtiden vil være 
begrænsninger i transmissionsnetværkets 
disponible kapacitet, f.eks. overbelastning 
i fjerne dele af transmissionsnettet. 
Transmissionssystemoperatøren er 
forpligtet til at forelægge de nødvendige 
oplysninger.
Transmissionssystemoperatørerne har 
ikke ret til at afvise et nyt 
tilslutningspunkt udelukkende med den 
begrundelse, at det vil medføre 
ekstraudgifter i forbindelse med en 
nødvendig kapacitetsforhøjelse i 
netelementerne i nærheden af 
tilslutningspunktet.

Begrundelse

Som et nyt aspekt af effektiv adskillelse sikres de regulerende myndigheder effektive 
sanktionsmuligheder, der sikrer, at transmissionssystemoperatøren ikke længere er i stand til 
at hindre investeringer i nettet eller ikkediskriminerende adgang for nye kraftanlæg til nettet. 
Disse bestemmelser gælder for alle transmissionssystemoperatører. I de foreslåede 
ændringsforslag understreges det navnlig, at der vil blive foretaget nødvendige investeringer i 
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nettet, også selv om transmissionssystemoperatøren ikke er indforstået hermed, og at 
operatøren ikke kan nægte adgang til nettet.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Disse bestemmelser bygger på artikel 10 og er ikke relevante, hvis artikel 10 udgår.
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 11 indsættes følgende stykke:
"7a. Der gives forrang til elektricitet fra 
vedvarende energikilder, kraftvarme og 
andre former for decentral produktion, og 
omkostningerne ved tilslutning af nye 
producenter af elektricitet fra vedvarende 
energikilder skal være objektive, 
gennemsigtige og ikkediskriminerende. Et 
europæisk benchmarking-system sikrer, 
at intet hindrer, at man tilskynder til en 
spredning af produktionen."

Begrundelse

Omkostningerne ved tilslutning af nye vedvarende energikilder, navnlig offshorevindenergi og 
kraftvarme, kan gøre det mindre attraktivt at investere heri. Der bør fastlægges klare og 
retfærdige tariffer, der afspejler de ekstra fordele, som disse teknologier indebærer.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne garanterer de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv 
pålægger den, juridisk er adskilt fra og 

2. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 22c garanterer medlemsstaterne de 
regulerende myndigheders uafhængighed 
og tilser, at de optræder upartisk og 
gennemskueligt i udøvelsen af deres 
beføjelser. Med dette formål sikrer 
medlemsstaten, at den regulerende 
myndighed under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv 
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funktionelt uafhængig af enhver anden 
offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 
ikke søger eller modtager instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat organisation.

pålægger den, juridisk er adskilt fra og 
funktionelt uafhængig af enhver anden 
offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse og 
ikke søger eller modtager instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat organisation.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter.

e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions og forsyningsaktiviteter med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 22c 
om forsyningspligten.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller og godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og redegør for 
effektiviteten, hvad angår kvaliteten af 
service og forsyninger, netsikkerhed og -
pålidelighed.

Begrundelse

Visse nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave at kontrollere elmarkedets 
funktion, også med hensyn til kvaliteten af forsyninger og service til forbrugerne. Det er 
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hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstaksterne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor. De regulerende myndigheder skal begrunde deres afgørelser 
offentligt. Klager bør håndteres af et uafhængigt og neutralt organ.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

At give myndigheden beføjelser til at overvåge en bredere vifte af takster og gebyrer vil øge 
forbrugernes valgmuligheder.

Ændringsforslag 33

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

m) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, herunder navnlig om priser 
og andre tilhørende udgifter, anvendelse 
af en standardiseret let forståelig opstilling 
af disse data, passende forudbetaling, der 
afspejler det reelle forbrug og hurtig 
adgang for alle forbrugerne til disse data 
som anført under punkt h) i bilag A.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 35
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 22 c – stk. 3 – litra b, c og d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

d) upartisk at pålægge elselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter bindende afgørelser 
truffet af den regulerende myndighed eller 
agenturet, nødvendige, forholdsmæssige 
og konsekvente sanktioner

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheders og andre relevante myndigheders opgaver og ansvar 
bør ikke blandes sammen, og der skal tages behørigt hensyn til de parter, der kan blive berørt 
af reguleringsbeslutningerne. Vidtrækkende strukturelle foranstaltninger som f.eks. virtuelle 
kraftanlæg bør således kun overvejes inden for rammerne af EU's konkurrencelovgivning og 
bør ikke anvendes uden nødvendige kontrolforanstaltninger.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 

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

distributionstariffer og deres metoder eller 
alternativt metoderne for fastsættelse og 
godkendelse af transmissions- og 
distributionstariffer og kontrollen heraf. 
Tarifferne skal gøre det muligt at opfylde 
forsyningspligten og skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes 
levedygtighed. Nye investeringer kan 
omfattes af særlige reguleringstiltag.

Begrundelse

Visse nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave at kontrollere elmarkedets 
funktion, også med hensyn til kvaliteten af forsyninger og service til forbrugerne. Det er 
hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstaksterne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor. De regulerende myndigheder skal begrunde deres afgørelser 
offentligt. Klager bør håndteres af et uafhængigt og neutralt organ.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. De regulerende myndigheders 
afgørelser skal være begrundede, 
offentlige, forholdsmæssige og 
nødvendige, og der skal tages behørigt 
hensyn til markedsdeltagernes 
synspunkter og til eksisterende 
kontraktforpligtelser såvel som til 
afgørelsens forventede omkostninger og 
fordele.

Begrundelse

Visse nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave at kontrollere elmarkedets 
funktion, også med hensyn til kvaliteten af forsyninger og service til forbrugerne. Det er 
hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstaksterne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor. De regulerende myndigheder skal begrunde deres afgørelser 
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offentligt. Klager bør håndteres af et uafhængigt og neutralt organ.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Visse nationale regulerende myndigheder har allerede til opgave at kontrollere elmarkedets 
funktion, også med hensyn til kvaliteten af forsyninger og service til forbrugerne. Det er 
hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstaksterne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor. De regulerende myndigheder skal begrunde deres afgørelser 
offentligt. Klager bør håndteres af et uafhængigt og neutralt organ.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i stk. 1 nævnte myndighed kan 
anmode et forsyningsselskab om 
oplysninger, hvis den pågældende 
myndighed har et behørigt begrundet 
behov for at foretage en undersøgelse.
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Begrundelse

Reguleringsmyndighederne skal have mulighed for at få adgang til markedsoplysninger i 
engrosleddet, men hvis dette sker uden behørig grund, vil det medføre unødvendige 
omkostninger for selskaberne og være en uberettiget hindring for nye markedsdeltagere. 
Direktivet skal indeholde bestemmelser om, hvordan nationale regulerings- og 
konkurrencemyndigheder får adgang til disse oplysninger.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

3. Den regulerende myndighed underretter 
markedsdeltagerne om resultaterne af 
sine undersøgelser eller sin begæring, for 
så vidt angår dele af disse oplysninger, og 
sikrer samtidig, at forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger om individuelle 
markedsdeltagere eller individuelle 
transaktioner ikke frigives.

Begrundelse

For at sikre, at beslutningstagningen altid er gennemsigtig, samtidig med at 
forretningshemmeligheder respekteres, er det nødvendigt at ændre stk. 3.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) I artikel 28 indsættes følgende 
stykke:
"3a. Inden den …* anmoder 
Kommissionen et uafhængigt 
professionelt evalueringsorgan om efter 
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høring af de berørte parter, herunder 
forbrugerorganisationer, og fastsættelse 
af egne kriterier at gennemgå 
bestemmelserne om udskillelse af 
transmissionssystemer og deres 
indvirkning på det indre marked for 
elektricitet. Evalueringsorganet 
undersøger navnlig, i hvilket omfang 
gennemførelsen af ejendomsretlig 
udskillelse og reel og effektiv adskillelse 
har resulteret i en retfærdig og effektiv 
konkurrence på det indre marked for 
elektricitet. Kommissionen fremlægger 
resultaterne af denne undersøgelse i den i 
stk. 1 nævnte rapport. I denne rapport 
undersøges det navnlig, om der er behov 
for, at Kommissionen foreslår ændringer 
til dette direktiv efter høring af Europa-
Parlamentet. Konklusionen med hensyn 
til, hvorvidt der er behov for ændringer 
eller ej, ledsages af en detaljeret 
begrundelse. Om nødvendigt ledsages 
rapporten af et lovgivningsmæssigt 
forslag. 
_____________
*Seks år efter datoen for 
ændringsdirektivets gennemførelse."

Begrundelse

I dette ændringsforslag anmodes Kommissionen om at foretage en grundig undersøgelse af 
indvirkningen af bestemmelserne om adskillelse, herunder navnlig af resultaterne af effektiv 
adskillelse. Kommissionen anmodes om at forelægge en evalueringsrapport med forslag til 
relevante nødvendige ændringer til direktivet, såfremt effektiv adskillelse viser sig at være 
utilstrækkelig.

Ændringsforslag 42
Catherine Neris, Evelyne Gebhardt og Mia De Vits 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) Bilag A, litra a), affattes således: 
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"a) har ret til en kontrakt med deres 
elleverandør, idet der i kontrakten 
angives følgende:
- leverandørens navn og adresse
- hvilke ydelser der leveres og på hvilket 
kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
første tilslutning
- de typer vedligeholdelsesservice, der 
… tilbydes
- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og 
vedligeholdsgebyrer kan indhentes
- kontraktens løbetid, betingelserne for 
fornyelse og afslutning af ydelserne og af 
kontrakten samt en eventuel ret til 
opsigelse uden vederlag
- eventuel erstatning eller 
tilbagebetaling, hvis det i kontrakten 
fastsatte kvalitetsniveau ikke overholdes, 
herunder upræcise og forsinkede 
regninger,
- hvordan procedurerne for bilæggelse 
af tvister, jf. litra f), iværksættes,
- oplysninger om forbrugerrettigheder, 
herunder alle ovennævnte oplysninger, 
der fremsendes regelmæssigt på en klar 
og let forståelig måde pr. brev eller e-mail 
- oplysninger om den kompetente 
klagemyndighed samt nærmere 
oplysninger om den procedure, som 
forbrugerne skal følge i tilfælde af 
tvister."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre forbrugerne deres grundlæggende ret til 
gennemsigtighed i forbindelse med kontrakter. Adgangen til disse oplysninger er et vigtigt 
element i forbrugerbeskyttelsen og skal indarbejdes i det kommende charter for 
energiforbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 43
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 c (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Bilag A – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre forbrugerne deres grundlæggende ret til 
gennemsigtighed i forbindelse med kontrakter. Adgangen til klare og let forståelige 
oplysninger er et vigtigt element i forbrugerbeskyttelsen og skal indarbejdes i det kommende 
charter for energiforbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Adgangen til klare sammenlignelige oplysninger er af afgørende betydning for forbrugernes 
valgfrihed og således for forbrugerbeskyttelsen. Dette aspekt skal indarbejdes i det kommende 
charter for energiforbrugernes rettigheder. 

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14e) Bilag A, litra d), affattes således:
"d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, så sårbare kunder ikke 
forskelsbehandles, herunder målere med 
forudbetaling og gratis tarifberegnere, 
hvis det er relevant. Enhver forskel i 
vilkår og betingelser skal afspejle 
leverandørens udgifter ved de forskellige 
betalingssystemer. De generelle vilkår og 
betingelser skal være rimelige og 
gennemsigtige. De skal anføres i et klart 
og forståeligt sprog. Kunderne skal 
beskyttes mod urimelige eller 
vildledende salgsmetoder i 
overensstemmelse med direktiv 
2005/29/EF, herunder 
ikkekontraktmæssige barrierer, som 
indføres af den erhvervsdrivende"

Begrundelse

Det er nødvendigt at beskytte sårbare forbrugere mere specifikt, navnlig mod de 
salgsmetoder, der er nævnt i direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders 
urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. I lyset heraf bør 
foranstaltninger til beskyttelse af sårbare forbrugere prioriteres højt i det kommende charter 
for energiforbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 46
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14 f (nyt)
Direktiv 2003/54/EF 
Bilag A – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14f) Bilag A, litra f), affattes således:
"f) nyder godt af gennemskuelige, enkle 
og billige procedurer for behandling af 
deres klager. Alle forbrugere har navnlig 
ret til levering af tjenester og 
klagebehandling fra deres elleverandør i 
overensstemmelse med de internationale 
standarder ISO 10001, ISO 10002 og ISO 
10003. Sådanne procedurer skal gøre det 
muligt at bilægge tvister hurtigt og 
rimeligt og inden for en frist på tre 
måneder og skal, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt, indeholde 
bestemmelser om et erstatnings- og/eller 
tilbagebetalingssystem. Når det er 
muligt, bør principperne i 
Kommissionens henstilling 98/257/EF 
følges"

Begrundelse

ISO 10001 indeholder retningslinier for adfærdskodekser, der sikrer kundetilfredshed. ISO 
10002 indeholder retningslinier for klagebehandling. ISO 10003 indeholder retningslinier for 
tvistbilæggelse uden for organisationer.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 

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

alle nationale og fællesskabsmekanismer 
til fremme af energieffektivitet. Den part, 
der er ansvarlig for dataforvaltning, har 
pligt til at give selskabet disse data. 
Medlemsstaterne fastlægger et 
standardformat for de pågældende data og 
en procedure, hvorefter leverandører og 
forbrugere kan få adgang til dem. Der må 
ikke opkræves ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne ydelse

Begrundelse

Adgang til denne type data vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugernes 
muligheder for at øve en positiv indflydelse på markedet. Forbrugerne bør oplyses om denne 
forpligtelse til at tilvejebringe oplysninger i det kommende charter for energiforbrugernes 
rettigheder, der bør fremsendes til forbrugerne i forbindelse med indgåelsen af alle nye 
aftaler.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske elforbrug og prisen for det, 
herunder om eventuelt leverandører af 
tilgængelig energi i et bestemt område og 
alle nationale foranstaltninger og 
fællesskabsforanstaltninger til fremme af 
energieffektivitet og har let adgang til 
disse data hele måneden. Der må ikke 
opkræves ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne ydelse. Der 
installeres intelligente målere i alle 
husstande, der angiver det nøjagtige 
energiforbrug og antal forbrugstimer

Begrundelse

Intelligente målere fortæller leverandøren og informerer forbrugeren om det faktiske forbrug. 
Dette gør det muligt for forbrugerne at nedsætte forbruget i spidsbelastningsperioder og 
reducere energiregningen. Der bør henvises til denne foranstaltning i det kommende charter, 
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og forbrugerne bør opfordres til at benytte sig heraf.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) I bilag A indføjes følgende afsnit:
"Kommissionen etablerer i samråd med 
Europa-Parlamentet og Rådet et 
europæisk charter om energiforbrugernes 
rettigheder. Dette charter skal tjene som 
udgangspunkt for de retningslinier for 
forbrugerbeskyttelse, der skal fastlægges 
af medlemsstaterne, de nationale 
regulerende myndigheder, agenturet og 
Kommissionen."

Begrundelse

Det endelige charter om energiforbrugernes rettigheder bør betragtes om en omfattende liste 
over forbrugernes rettigheder i energisektoren, og det bør anvendes som sådan af alle 
nationale og europæiske myndigheder i forbindelse med reguleringen af 
energitjenesteleverandører.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) I bilag A indføjes følgende afsnit:
"Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger til gennemførelse af dette 
direktiv, herunder bl.a. såfremt der 
udvikles nye standarder vedrørende litra 
f), for at indarbejde rettigheder fastsat i 
det europæiske charter for 
energiforbrugernes rettigheder, og hvis 
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det viser sig nødvendigt på baggrund af 
erfaringerne. Disse foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27b, stk. 3."

Begrundelse

Alle relevante rettigheder i det europæiske charter for energiforbrugernes rettigheder, som 
ikke allerede er omfattet af bilag A til dette direktiv, bør indarbejdes i direktivet med fuld 
retskraft, jf. kravene i artikel 3. Bilag A skal muligvis opdateres på et senere tidspunkt som 
følge af udviklingen af nye standarder, erfaringerne med nærværende direktiv og eventuelle 
nye forbrugerproblemer, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kravene i artikel 3.
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