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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.

II - Hvilken energimodel?
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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.

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.
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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.

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 
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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. TSO'er skal have en præcis køreplan og tidsplan for at sikre fremskridt. TSO'ernes 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 TSO'ernes 
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

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 
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om adskillelse. Ordføreren påpeger, at hendes foretrukne model for ejerskab af 
infrastruktur er, at den offentlige sektor har aktiemajoriteten.
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