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KORTFATTAD MOTIVERING

Målet med detta förslag från kommissionen är att se till att EU:s inre marknad för el fungerar 
väl. Att garantera elförsörjningstrygghet och sörja för en lämplig nivå av elsammankoppling 
mellan medlemsstaterna är centralt för att genomföra detta mål. Dessutom föreslår 
kommissionen en ram inom vilken medlemsstaterna skall ta fram strategier för att trygga 
elförsörjningen.

Därmed är förslaget till direktiv å ena sidan en komplettering av direktiv 2003/54/EG om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el. Å andra sidan hänger förslaget samman 
med slutsatserna från toppmötet i Barcelona 2002, där stats- och regeringscheferna ställde sig 
bakom idén att som mål för elsammankopplingen sätta en nivå på 10 % av den installerade 
produktionskapaciteten. Därefter har de stora strömavbrotten sommaren 2003 visat att det 
finns ett behov av snabba åtgärder i Europeiska unionen på området för tryggad elförsörjning. 
Kommissionens förslag tar upp detta problem med särskild tonvikt på aspekten 
överföringssäkerhet.

I de allmänna bestämmelserna i förslaget till direktiv (artikel 3) handlar det om 
medlemsstaternas strategier, i vilka de olika marknadsaktörernas roller och ansvarsområden 
skall definieras. Föredraganden anser i denna fråga att den krets av marknadsaktörer 
kommissionen föreslår måste utvidgas, eller att den inte begränsas. Särskilt ur miljöpolitisk 
synvinkel är det viktigt att även konsumenterna, efterfrågesidan, deltar i medlemsstaternas 
politiska utarbetande av försörjningstryggheten. Styrning av efterfrågan måste härvid spela en 
central roll för att öka energieffektiviteten.

Vid utformningen av medlemsstaternas strategier är framför allt fyra punkter viktiga ur 
miljöpolitisk synvinkel: att vända trenden mot allt högre elförbrukning, att främja användning 
av el från förnybara energikällor, att uppmuntra energieffektivitet samt att införa ny teknik, 
särskilt teknik för efterfrågestyrning, förnybara energikällor och decentraliserad produktion. 
Föredraganden stöder kommissionens förslag på dessa punkter. Man bör dock dessutom ta 
upp nätens respektive nätinfrastrukturens kvalitet. Det är viktigt att framtida investeringar i 
elnäten bättre motsvarar krav från de förnybara energikällorna och deras egenskaper, och att 
långsiktigt hållbarare elnät uppkommer på detta sätt. Europeiska unionen och 
medlemsstaterna bör öka sitt stöd till forskningen på det tekniska området för detta mål.

Målet att öka elsammankopplingen mellan de olika medlemsstaterna måste ses ur två 
synvinklar. Å ena sidan är sammankopplingen en förutsättning för gränsöverskridande handel 
och därmed för en fungerande inre marknad för el. Att bygga nya ledningar skulle dessutom 
förbättra elförsörjningstryggheten såtillvida att det uppstår färre överbelastningar av näten.
Å andra sidan visade strömavbrottet i Italien att en tätare elsammankoppling inte är någon 
tillräcklig lösning för att uppnå försörjningstrygghet. Det är enligt föredraganden lika viktigt 
för försörjningstryggheten att investera i decentraliserad (distributed) produktion som att 
bygga nya ledningar.

Slutligen önskar föredraganden uttrycka att han avvisar kommissionens pekpinnemässiga 
tillvägagångssätt när det gäller att bygga elsammankopplingarna (artikel 7). Det finns ingen 
marknadsekonomisk grund för att tvinga de systemansvariga för överföringssystemet till 
investeringar. Föredraganden erkänner visserligen att det är bråttom att investera i nya 
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sammankopplingar, inte minst för att göra näten funktionsdugligare för de förnybara 
energikällorna, men en planekonomisk metod är inte det rätta sättet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) För att förbättra försörjningstryggheten 
och öka konkurrensen enades 
Europeiska rådet i Barcelona om målet att 
medlemsstaterna skall ha nått en nivå av 
elsammankoppling motsvarande minst 
10 % av varje medlemsstats installerade 
produktionskapacitet. En låg 
sammankopplingsnivå leder till en 
fragmentering av marknaden och hindrar 
konkurrensutvecklingen. En tillräcklig fysisk 
sammankopplingskapacitet är en nödvändig 
men inte tillräcklig förutsättning för verklig 
konkurrens. Det måste också säkerställas att 
de systemansvariga för överföringssystemet 
inte kan blockera kapacitet för att skapa en 
konstgjord brist. Därför krävs det ökad insyn 
i överföringssystemets förfaranden för 
kapacitetsberäkning och 
kapacitetstilldelning.

(6) En låg sammankopplingsnivå leder till en 
fragmentering av marknaden och hindrar 
konkurrensutvecklingen. En tillräcklig fysisk 
sammankopplingskapacitet är en nödvändig 
men inte tillräcklig förutsättning för verklig 
konkurrens. Det måste också säkerställas att 
de systemansvariga för överföringssystemet 
inte kan blockera kapacitet för att skapa en 
konstgjord brist. Därför krävs det ökad insyn 
i överföringssystemets förfaranden för 
kapacitetsberäkning och 
kapacitetstilldelning.

Motivering

Det stämmer visserligen att Europeiska rådet i Barcelona enades om målet att 
medlemsstaterna skall ha nått en nivå av elsammankoppling motsvarande minst 10 % av varje 
medlemsstats installerade produktionskapacitet. Strömavbrotten under sommaren 2003 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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visade dock att en hög sammankopplingsnivå inte räcker som tillräckligt skydd mot 
strömavbrott, utan till och med kan leda till dem. Man kan därför ifrågasätta om målet på 
10 procent, med motiveringen att försörjningstryggheten förbättras, skall återfinnas i denna 
form och på denna plats.

Ändringsförslag 2
Skäl 6a (nytt)

(6a) För att uppnå full konkurrens bör 
man förutom öppenhet vid beräkning av 
kapaciteten också garantera öppenhet vid 
tillträde till nätet. På så sätt kan de 
befintliga kapaciteterna utnyttjas bättre och 
det sänds inga felaktiga signaler om brist 
till marknaden.

Motivering

Det är otvetydigt så att investeringar i ny överföringskapacitet behövs för att vissa flaskhalsar 
skall undanröjas och den inre marknaden kunna fungera fullt ut. Härvid bör man dock se till 
att det inte på grund av bristande öppenhet vad gäller icke-diskriminerande 
tredjepartstillträde till nätet byggs upp onödiga parallella strukturer.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, stycke 1, led 11

distribuerad produktion: 
produktionsanläggningar som är anslutna till 
distributionssystem,

decentraliserad produktion: 
produktionsanläggningar som är anslutna till 
distributionssystem,

Motivering

Denna ändring gäller ett översättningsproblem (förmodligen inte bara i den tyska versionen) 
Med ”distributed generation” (på engelska) avses ”decentraliserad produktion” (”dezentrale 
Erzeugung” på tyska). Begreppet decentraliserad produktion används i föredragandens 
samtliga ändringsförslag i denna betydelse och bör gälla för hela texten i direktivet.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 1

1. När medlemsstaterna inför allmänna 
strategier för att trygga elförsörjningen på en 
hög nivå, skall de fastställa och offentliggöra 
vilka funktioner och ansvarsområden som de 

1. När medlemsstaterna inför allmänna 
strategier för att trygga elförsörjningen på en 
hög nivå, skall de fastställa och offentliggöra 
vilka funktioner och ansvarsområden som de 
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olika marknadsaktörerna, dvs. olika marknadsaktörerna har vid 
strategiernas genomförande, och vid behov 
ange vilka minimikrav som aktörerna på 
den ifrågavarande marknaden måste 
uppfylla.

a) de systemansvariga för 
överföringssystemet, respektive
b) leverantörerna
har vid strategiernas genomförande, och 
vid behov ange vilka minimikrav som 
aktörerna på den ifrågavarande 
marknaden måste uppfylla.

Motivering

Det går inte att motivera att endast de systemansvariga för överföringssystemet och 
leverantörerna skall definieras som aktörer på marknaden. Även systemansvariga för 
distributionssystem, elproducenter och elkonsumenter bör räknas till marknadsaktörerna. Det 
är viktigt särskilt ur miljöpolitisk synvinkel att medlemsstaterna i sina åtgärder och politiska 
strategier även tar med efterfrågestyrning, det vill säga konsumenterna, så att det inte 
uppstår missriktade incitament till ökning av elförbrukningen genom den eftersträvade 
kapacitetsutbyggnaden.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 2, led ea (nytt)

ea) Behovet av att investera i forskning om 
nya nätkvaliteter, exempelvis dubbelriktad 
nätinfrastruktur, som tar hänsyn till de 
förnybara energikällornas och den 
decentraliserade produktionens särskilda 
egenskaper.

Motivering

Förnybara energikällor och decentraliserad elproduktion utgör med sina allt högre andelar 
viktiga delar av energiproduktionen. På grund av sina särskilda egenskaper kan de bland 
annat ställa till med problem för nätstabiliteten. De tekniska möjligheterna att anpassa nätens 
funktionsduglighet till de krav som ställs och höja nätkvaliteten har hittills inte utforskats och 
tillämpats tillräckligt. Ett viktigt område är exempelvis att skapa en dubbelriktad 
nätinfrastruktur. Det är därför viktigt att investeringar i forskning om nya tekniska 
möjligheter ingår i politiken för att garantera hög elförsörjningstrygghet.

Ändringsförslag 6
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Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
åtgärder enligt denna artikel så att de får 
största möjliga spridning bland 
elkonsumenter och befintliga och potentiella 
investerare inom elkraftsektorn.

2. Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
åtgärder enligt denna artikel och se till att de 
genomförs så att de får största möjliga 
spridning bland elkonsumenter och 
befintliga och potentiella investerare inom 
elkraftsektorn.

Motivering

Det kommer inte att räcka att offentliggöra åtgärderna. Medlemsstaterna bör också 
garantera att de genomförs. Ur miljöpolitisk synvinkel blir det också viktigt att skapa 
incitament för effektiv elanvändning.

Ändringsförslag 7
Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att beslut 
om gränsöverskridande sammankopplingar 
fattas i nära samarbete med och enligt 
klara kriterier mellan de berörda 
systemansvariga för överföringssystemen.

Motivering

Utan nära samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen kan man varken 
fatta beslut om investeringar eller bygga ut gränsöverskridande sammankopplingar på ett 
smidigt sätt. Klara kriterier skall förhindra att tredje part diskrimineras.

Ändringsförslag 8
Artikel 7, punkt 4

4. Tillsynsmyndigheterna skall godkänna 
den plan som framläggs av den 
systemansvarige för överföringssystemet, 
eller en alternativ plan, efter att i samråd 
med den systemansvarige för 
överföringssystemet ha infört lämpliga 
ändringar för att ta hänsyn till resultaten 
från förfarandet i punkt 3 och till 
prioriteringarna i punkt 2 och artikel 6.

utgår
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Motivering

Ett sådant långvarigt och intervenerande förfarande skulle antagligen inte leda till några
investeringar alls i överföringssystemen. Då har man uppnått motsatsen till direktivets syfte. 
Att försvåra investeringar skulle då också ha negativa effekter för de miljöpolitiskt önskvärda 
förbättringarna av nätkvaliteten (anpassning till de krav förnybara energikällor ställer).

Ändringsförslag 9
Artikel 7, punkt 5, stycke 1

5. När tillsynsmyndigheten godkänner 
metoden för fastställande av villkoren för 
nättillträde enligt artikel 23.2 i direktiv 
2003/54/EG, skall den ta hänsyn till den 
investeringsstrategi som godkänts enligt 
punkt 4.

5. När tillsynsmyndigheten godkänner 
metoden för fastställande av villkoren för 
nättillträde enligt artikel 23.2 i direktiv 
2003/54/EG, skall den ta hänsyn till den 
investeringsstrategi som lagts fram enligt 
punkt 1.

Motivering

Ändringsförslaget uppkommer på grund av att artikel 7.4 utgår.

Ändringsförslag 10
Artikel 7, punkt 6

6. Om den systemansvarige för 
överföringssystemet försenar 
genomförandet eller brister i 
genomförandet av de projekt som fastställs 
i enlighet med punkt 4, skall 
tillsynsmyndigheten ha tillgång till de 
medel som krävs för att se till att 
genomförandet av den godkända strategin 
framskrider på ett tillfredsställande sätt, 
bland annat genom

utgår

a) att med hjälp av ekonomiska påföljder 
bestraffa den systemansvarige vars projekt 
är försenade,
b) att ålägga den systemansvarige att 
genomföra arbetet fram till ett visst datum,
c) att inom ramen för ett anbudsförfarande 
låta en entreprenör utföra arbetet.
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Motivering

Detta förslag från kommissionen är rent planekonomiskt och ej förenligt med en liberaliserad 
inre marknad för el.


