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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens direktivforslag har til formål at sikre, at EU's indre elmarked fungerer efter 
hensigten. I direktivforslaget er fremme af elforsyningssikkerheden og en tilstrækkelig 
sammenkoblingsgrad mellem medlemsstaterne nøgleelementer til at gennemføre dette mål. 
Kommissionen foreslår endvidere en ramme, inden for hvilken medlemsstaterne kan definere 
politikker for elforsyningssikkerheden. 

Dermed supplerer direktivforslaget på den ene side direktiv 2003/54/EF om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet. På den anden side er der sammenhæng mellem forslaget og 
konklusionerne fra Barcelona-topmødet i marts 2002, hvor stats- og regeringscheferne 
tilsluttede sig målet om en elektricitetssammenkobling svarende til 10 % af den installerede 
produktionskapacitet. Desuden har tilfældene af blackout i sommeren 2003 vist, at det er 
bydende nødvendigt med konkret handling i Den Europæiske Union med hensyn til 
elforsyningssikkerheden. I Kommissionens forslag behandles dette problem i særlig grad ud 
fra en transmissionssikkerhedsmæssig synsvinkel.   

Direktivforslagets generelle bestemmelser (artikel 3) omhandler medlemsstaternes politikker, 
der definerer de forskellige markedsaktørers roller og ansvarsområder. Ordføreren mener i 
denne forbindelse, at det er nødvendigt at udvide den kreds af markedsaktører, som 
Kommissionen har foreslået, og ikke foretage nogen indskrænkning. Netop set ud fra et 
miljøpolitisk synspunkt er det vigtigt, at også de forbrugere, der repræsenterer 
efterspørgselssiden, inddrages i medlemsstaternes politikker vedrørende 
forsyningssikkerheden. En styring af efterspørgslen med henblik på at øge energieffektiviteten 
må i denne forbindelse spille en central rolle.  

Til udformning af politikkerne i medlemsstaterne er der ud fra et miljømæssigt synspunkt 
først og fremmest knyttet fire vigtige punkter: at bremse elforbrugets stigningstakt, fremme 
anvendelsen af elektricitet, der er produceret på grundlag af vedvarende energikilder, fremme 
energieffektiviteten og indføre nye teknologier, navnlig efterspørgselsstyringsteknologier til 
udnyttelse af teknologier inden for vedvarende energi og decentral energiproduktion. Med 
hensyn til disse punkter kan ordføreren tilslutte sig Kommissionens forslag. Der bør imidlertid 
yderligere tages hensyn til netkvaliteten og -infrastrukturen. Det er vigtigt, at fremtidige 
investeringer i elnettene i højere grad tilpasses kravene til den vedvarende energi og dennes 
særlige beskaffenhed, således at der opføres holdbare elnet. Den Europæiske Union og 
medlemsstaterne skal med hensyn til disse måls tekniske aspekt forstærke deres indsats for at 
fremme forskningen.  

Målet om en øget sammenkobling mellem medlemsstaterne skal betragtes ud fra to 
synspunkter. På den ene side er sammenkoblingen en forudsætning for den 
grænseoverskridende handel og dermed for, at det indre elmarked kan fungere. Anlæg af nye 
samkøringslinjer vil desuden kunne forbedre elforsyningssikkerheden yderligere, således at 
nettet lider mindre overbelastning. På den anden side har strømsvigtet i Italien vist, at en 
større sammenkobling ikke er nogen tilfredsstillende løsning med hensyn til 
forsyningssikkerheden. Investeringer i anlæg af nye samkøringslinjer er efter ordførerens 
opfattelse lige så vigtig for forsyningssikkerheden som investeringer i den decentrale 
energiproduktion (distributed generation). 
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Endelig ønsker ordføreren at påpege, at han afviser Kommissionens styrende tilbøjelighed i 
forbindelse med anlægget af samkøringslinjer (artikel 7). Ud fra en markedsøkonomisk 
betragtning kan det ikke forsvares, at transmissionssystemoperatørerne tvinges til at foretage 
investeringer. Ganske vist anerkender ordføreren det bydende behov for investeringer i nye 
samkøringslinjer, ikke mindst for at gøre nettet for vedvarende energi mere anvendeligt, men 
den planøkonomiske metode bør ikke være et middel til at opnå målet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning: 

Kommissionens forslag1 

 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
Betragtning 6 

(6) Det Europæiske Råd i Barcelona nåede 
til enighed om et mål for 
sammenkoblingsgraden mellem 
medlemsstater svarende til 10 % af den 
installerede produktionskapacitet i hver 
medlemsstat med henblik på at forbedre 
forsyningssikkerheden og øge 
konkurrencen. En lav sammenkoblingsgrad 
resulterer i en fragmentering af markedet og 
hæmmer konkurrencen. Eksistensen af en 
tilstrækkelig fysisk 
sammenkoblingskapacitet er en afgørende, 
men ikke tilstrækkelig forudsætning for 
effektiv konkurrence. Det er også 
nødvendigt at hindre 
transmissionssystemoperatøren i at 
tilbageholde kapacitet for kunstigt at 
begrænse udbuddet. I den forbindelse må 
kapacitetsberegninger og 
tildelingsprocedurer i transmissionssystemet 
gøres mere gennemskuelige. 

(6) En lav sammenkoblingsgrad resulterer i 
en fragmentering af markedet og hæmmer 
konkurrencen. Eksistensen af en 
tilstrækkelig fysisk 
sammenkoblingskapacitet er en afgørende, 
men ikke tilstrækkelig forudsætning for 
effektiv konkurrence. Det er også 
nødvendigt at hindre 
transmissionssystemoperatøren i at 
tilbageholde kapacitet for kunstigt at 
begrænse udbuddet. I den forbindelse må 
kapacitetsberegninger og 
tildelingsprocedurer i transmissionssystemet 
gøres mere gennemskuelige. 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Begrundelse 

Ganske vist nåede stats- og regeringscheferne på Barcelona-topmødet i 2002 til enighed om 
en sammenkoblingsgrad på 10% af den installerede produktionskapacitet. Tilfældene af 
blackout i sommeren 2003 har unægtelig vist, at en øget sammenkobling ud over at give 
utilstrækkelig beskyttelse mod strømafbrydelse imidlertid også kan medføre en sådan. Det er 
derfor tvivlsomt, om 10%-målet begrundet med en forbedring af forsyningssikkerheden bør 
nævnes her og i denne form. 
 

Ændringsforslag 2 
Betragtning 6 a (ny) 

 (6a) For at opnå effektiv konkurrence må 
gennemskueligheden sikres i forbindelse 
med såvel kapacitetsberegning som 
netadgang. På denne måde kan 
eksisterende kapacitet bedre udnyttes, og 
der sendes ingen falske signaler til 
markedet om begrænset udbud. 

Begrundelse 

Der hersker ingen tvivl om, at investeringer i nye transmissionskapaciteter er nødvendige for, 
at visse "flaskehalse" kan undgås og det indre marked fungere effektivt. Det gælder imidlertid 
om at sørge for, at der ikke bliver skabt unødvendige parallelstrukturer pga. manglende 
gennemskuelighed i forbindelse med ikke-diskriminerende netadgang for tredjepart. 
 

Ændringsforslag 3 
Artikel 2, led 11 

"decentral produktion" Vedrører ikke den danske tekst 

Begrundelse 

Vedrører ikke den danske tekst 
 

Ændringsforslag 4 
Artikel 3, stk. 1 

1. Medlemsstaterne definerer og offentliggør 
i forbindelse med opstillingen af deres 
generelle politikker for fremme af en høj 
elforsyningssikkerhed, hvilke roller og 
ansvarsområder de forskellige kategorier af 

1. Medlemsstaterne definerer og offentliggør 
i forbindelse med opstillingen af deres 
generelle politikker for fremme af en høj 
elforsyningssikkerhed, hvilke roller og 
ansvarsområder de forskellige kategorier af 
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markedsaktører, nemlig: 
a) transmissionssystemoperatører 
b) leverandører 
tildeles med henblik på virkeliggørelse af 
disse politikker, og de specificerer om 
nødvendigt minimumstandarder, som 
aktørerne på det pågældende elmarked skal 
opfylde. 

markedsaktører tildeles med henblik på 
virkeliggørelse af disse politikker, og de 
specificerer om nødvendigt 
minimumstandarder, som aktørerne på det 
pågældende elmarked skal opfylde. 

Begrundelse 

Der er ingen grund til kun at lade transmissionssystemoperatørerne og leverandørerne indgå 
i definitionen af markedsaktører. Tværtimod omfatter markedsaktørerne også 
distributionssystemoperatørerne, elproducenterne og -forbrugerne. Netop set ud fra et 
miljømæssigt synspunkt er det vigtigt, at medlemsstaterne også inddrager en styring af 
efterspørgslen, dvs. forbrugerne, i deres foranstaltninger og politikker, så den tilsigtede 
kapacitetsopbygning ikke giver falske incitamenter til at øge elforbruget. 
 

Ændringsforslag 5 
Artikel 3, stk. 2, litra e a (nyt) 

 ea) behovet for at investere i forskning af 
nye netkvaliteter som f.eks. en bidirektional 
netinfrastruktur, hvor der tages hensyn til 
de vedvarende energiers og den decentrale 
produktions særlige beskaffenhed. 

Begrundelse 

Vedvarende energi og decentral energiproduktion er med deres voksende andel vigtige 
elementer i elproduktionen. På grund af deres særlige beskaffenhed kan de bl.a. udgøre et 
problem for nettenes stabilitet. Der har endnu ikke i tilstrækkelig grad været forsket i og 
fundet anvendelse sted af de tekniske muligheder for at tilpasse nettenes ydeevne de 
tilknyttede krav og øge nettenes kvalitet. Et vigtigt aspekt er f.eks. opbygningen af en 
bidirektional netinfrastruktur. Det er derfor vigtigt, at investeringerne i forskning af nye 
tekniske muligheder inddrages i politikken til fremme af en høj elforsyningssikkerhed. 
 

Ændringsforslag 6 
Artikel 5, stk. 2 

2. Medlemsstaterne offentliggør de 
foranstaltninger, som træffes i henhold til 
denne artikel, og sikrer den bredest mulige 
udbredelse blandt nuværende og potentielle 

2. Medlemsstaterne offentliggør de 
foranstaltninger, som træffes i henhold til 
denne artikel, og sikrer gennemførelsen 
samt den bredest mulige udbredelse blandt 
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investorer i produktionssektoren og 
elforbrugere. 

nuværende og potentielle investorer i 
produktionssektoren og elforbrugere. 

Begrundelse 

Det vil ikke være tilstrækkeligt at offentliggøre foranstaltningerne. Medlemsstaterne skal også 
sikre gennemførelsen af disse. Set ud fra et miljømæssigt synspunkt vil en tilskyndelse til 
effektiv energiudnyttelse tillige være af stor betydning. 
 

Ændringsforslag 7 
Artikel 7, stk. 3 a (nyt) 

 3a. Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser 
vedrørende grænseoverskridende 
forbindelser finder sted i tæt samarbejde 
mellem de berørte 
transmissionssystemoperatører ud fra 
kriterier om gennemskuelighed . 

Begrundelse 

Der kan  ikke træffes investeringsbeslutninger uden et tæt samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatørerne, og en udvidelse af de grænseoverskridende forbindelser 
kan ikke fungere gnidningsløst. Kriterier om gennemskuelighed skal forhindre diskriminering 
af tredjeparter. 
 

Ændringsforslag 8 
Artikel 7, stk. 4 

4. Den regulerende myndighed godkender 
transmissionssystemoperatørens plan eller 
en alternativ plan efter i samråd med 
transmissionssystemoperatøren at have 
foretaget hensigtsmæssige ændringer som 
et resultat af den proces, der fremgår af stk. 
3, og ud fra de i stk. 2 og artikel 6 fastsatte 
prioriteter. 

udgår 

Begrundelse 

En så omfattende og interventionistisk metode vil efter al sandsynlighed slet ikke føre til flere 
investeringer i transmissionssystemerne. Dermed vil man have opnået det modsatte af, hvad 
der var formålet med direktivet. Vanskeliggørelsen af investeringer vil desuden have negative 
konsekvenser for den forbedring af netkvaliteten (tilpasning til kravene til vedvarende energi), 
der er ønsket fra miljøpolitisk side. 
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Ændringsforslag 9 
Artikel 7, stk. 5, afsnit 1 

5. Den regulerende myndighed tager hensyn 
til den investeringsstrategi, som den har 
godkendt ifølge stk. 4, når den i henhold til 
artikel 23, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF 
godkender metoden til fastsættelse af 
netadgangstariffer. 

5. Den regulerende myndighed tager hensyn 
til den investeringsstrategi, som den har 
forelagt  ifølge stk. 1, når den i henhold til 
artikel 23, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF 
godkender metoden til fastsættelse af 
netadgangstariffer. 

Begrundelse 

ændring pga. bortfald af artikel 7, stk. 4 
 

Ændringsforslag 10 
Artikel 7, stk. 6 

6. Hvis transmissionssystemoperatørens 
gennemførelse af de i stk. 4 udpegede 
projekter forsinkes eller standses, 
disponerer den regulerende myndighed 
over midler til at sikre, at der gøres 
tilfredsstillende fremskridt i forhold til den 
godkendte strategi, bl.a. ved at: 

udgår 

a) indføre økonomiske sanktioner over for 
transmissionssystemoperatører, hvis 
projekter ikke overholder tidsplanen 

 

b) udstede et påbud til 
transmissionssystemoperatøren om at 
udføre arbejdet inden for en fastsat frist 

 

c) sørge for, at arbejdet udføres af en 
kontrahent på grundlag af en 
udbudsprocedure. 

 

Begrundelse 

Dette forslag fra Kommissionen er rent planøkonomisk og kan ikke forenes med et 
liberaliseret indre marked for elektricitet. 
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