
AM\713548DA.doc PE404.394v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2007/0195(COD)

18.3.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
226 - 313

Udkast til betænkning
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

fælles regler for det indre marked for elektricitet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.394v01-00 2/108 AM\713548DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\713548DA.doc 3/108 PE404.394v01-00

DA

Ændringsforslag 226
 Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda og Catherine Trautmann 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed sikrer medlemsstaterne, at 
vertikalt integrerede selskaber fra den 
[gennemførelsesdato + 1 år] skal opfylde 
følgende punkter a) til d) eller artikel 10 
eller bestemmelserne i artikel 10b:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring indfører en effektiv juridisk adskillelse som alternativ til ejendomsretlig 
adskillelse og uafhængige systemoperatører. Den sikrer en effektiv adskillelse af 
transmissionssystemoperatøren uden at krænke ejendomsretten og uden at forårsage et salg 
af enten transmissionssystemet eller energiproduktionen. 

Ændringsforslag 227
 Jorgo Chatzimarkakis og Anne Laperrouze 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed sikrer medlemsstaterne, at 
vertikalt integrerede selskaber fra den 
[gennemførelsesdato + 1 år] skal opfylde 
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følgende:
- enten bestemmelserne i denne artikel og 
artikel 8a og 8b; eller
- bestemmelserne i artikel 8a, 8b og 8ba.
- Hvis bestemmelserne i artikel 8a og 8b 
er overholdt, sikrer medlemsstaterne 
følgende fra den [gennemførelsesdato + 1 
år]: 

Or. en

Begrundelse

Denne ændring giver medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem ejendomsretlig 
adskillelse og effektiv adskillelse. Den 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 228
 Šarūnas Birutis 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Hvert selskab, der ejer et 
transmissionssystem, optræder som 
transmissionssystemoperatør.

(a) Hvert selskab, der ejer et 
transmissionssystem, optræder som 
transmissionssystemoperatør eller har en 
tilknyttet transmissionssystemoperatør.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør være fleksibelt nok til at tillade pragmatiske regionale og/eller midlertidige 
løsninger. Dette ville skabe mulighed for at delegere systemoperationen til transnationale 
enheder.
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Ændringsforslag 229
 Miloslav Ransdorf 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Hvert selskab, der ejer et 
transmissionssystem, optræder som 
transmissionssystemoperatør.

udgår 

Or. en

Begrundelse

Slettelse af dette litra i artikel 8 betyder, at transmissionssystemoperatøren ikke alene kunne 
være ejer af transmissionsaktiverne som helhed, men også slet ikke kunne eje nogen aktiver 
eller kunne være ejer af en del af transmissionsaktiverne. Ikke desto mindre og under alle 
omstændigheder ville de samme krav være gældende.

Ændringsforslag 230
 Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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: 

Or. en
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Ændringsforslag 231
 Miloslav Ransdorf 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 1 – litra (b) – litra (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, besidde 
interesser i eller udøve rettigheder over for 
en transmissionssystemoperatør

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen for at ændre dette litra er, at formuleringen er uklar og ikke tilstrækkeligt 
præcis og kunne føre til usikkerhed.

Ændringsforslag 232
 Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 1 – litra (b) – litra (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 en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem

Or. en
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Ændringsforslag 233
 Manuel António dos Santos 

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

Or. en

Begrundelse

Det er underforstået, at det ikke er nødvendigt at forhindre mindretalsaktieposter, så længe de 
ikke påvirker aktivitetskontrollen. Mindretalsaktieposter påvirker ikke operatørens 
uafhængighed.

Ændringsforslag 234
 Miloslav Ransdorf 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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.

Or. en
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Begrundelse

Begrundelsen for at ændre dette litra er, at formuleringen er uklar og ikke tilstrækkeligt 
præcis og kunne føre til usikkerhed.

Ændringsforslag 235
 Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 eller 
et transmissionssystem og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over et 
selskab, der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 236
 Manuel António dos Santos 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 eller 
et transmissionssystem og samtidig udøve 
direkte eller indirekte kontrol over eller 
udøve rettigheder over for et selskab, der 
varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver.

Or. en
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Begrundelse

Det er underforstået, at det ikke er nødvendigt at forhindre mindretalsaktieposter, så længe de 
ikke påvirker aktivitetskontrollen. Mindretalsaktieposter påvirker ikke operatørens 
uafhængighed.

Ændringsforslag 237
 Reino Paasilinna

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 238
 Miloslav Ransdorf 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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 
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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.

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

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen for at ændre dette litra er, at formuleringen er uklar og ikke tilstrækkeligt 
præcis og kunne føre til usikkerhed.

Ændringsforslag 239
 Angelika Niebler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at styrke bestemmelserne om ejendomsretlig adskillelse.
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Ændringsforslag 240
 Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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. Forudsat at kravene i stk. 1, litra b), er 
opfyldt, kan to separate offentlige organer 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den ene side og 
transmissionsaktiviteter på den anden.

(a) ejendomsret til en andel af 
virksomhedens selskabskapital eller 
driftsformue eller
(b) stemmeret eller
(c) beføjelse til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, eller
(d) ret til at modtage dividende eller andre 
andele af udbyttet.

Or. en

Ændringsforslag 241
 Manuel António dos Santos 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
driftsformue eller
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(b) stemmeret eller (a) stemmeret eller
(c) beføjelse til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, eller

(b) beføjelse til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, eller

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

Or. en

Begrundelse

Operatørens uafhængighed påvirkes ikke af ejerskab af en del af virksomhedens 
selskabskapitel, driftsformuen eller retten til at modtage dividende eller andre andele af 
udbyttet. Til gengæld er stemmeret eller beføjelse til at udpege medlemmer til tilsynsorganet, 
bestyrelsen eller andre organer, der repræsenterer selskabet juridisk, afgørende for 
kontrollen over operatøren.

Ændringsforslag 242
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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) og c), omfatter bl.a.:

(a) ejendomsret til en andel af 
virksomhedens selskabskapital eller 
driftsformue eller
(b) stemmeret eller (a) stemmeret eller
(c) beføjelse til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, eller

(b) beføjelse til at udpege medlemmer til 
tilsynsorganet, bestyrelsen eller andre 
organer, der repræsenterer selskabet 
juridisk, eller

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

Or. en
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Ændringsforslag 243
 Eugenijus Maldeikis 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Under hensyntagen til de nationale og 
regionale elektricitetsmarkeders særlige 
karakteristika fastsætter Kommissionen 
de økonomiske, finansielle, 
forsyningssikkerhedsmæssige og andre 
kriterier for den obligatoriske og 
begrundede adskillelse af vertikalt 
integrerede selskaber.
De forpligtelser, som vertikalt integrerede 
selskaber pålægges i henhold til 
direktivet, skal stå i et rimeligt forhold til 
det ønskede mål.

Or. it

Ændringsforslag 244
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne overvåger processen 
med at adskille vertikalt integrerede 
selskaber og forelægger Kommissionen en 
rapport om de fremskridt, der er sket.

Or. it
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Ændringsforslag 245
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Adskillelse af vertikalt integrerede 
selskaber må ikke give anledning til en 
stigning i elektricitetspriserne for 
forbrugerne eller andre negative sociale 
konsekvenser.

Or. it

Ændringsforslag 246
 Reino Paasilinna 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan gøre undtagelser 
fra stk. 1, litra b), og stk. 1, litra c), indtil 
den [gennemførelsesdato + 2 år], forudsat 
at transmissionssystemoperatørerne ikke 
indgår i et vertikalt integreret selskab.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 247
 Šarūnas Birutis 

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

5. I forbindelse med deres forpligtelse til 
at opnå et regionalt samarbejde som 
fastsat i artikel 5 udpeger 
medlemsstaterne en 
transmissionssystemoperatør til at dække 
flere nationale områder i henhold til 
artikel 2, litra h, punkt 3, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003. Medlemsstaterne 
træffer egnede foranstaltninger til at 
sikre, at denne transmissionsoperatør 
opfylder bestemmelserne i denne artikel 
og artikel 10a. Medlemsstaterne anvender 
økonomiske incitamenter for at fremme 
dannelsen af regionale systemoperatører. 

Or. en

Begrundelse

For at skabe større og likvide markeder er der behov for stærkere vejledning for 
transmissionssystemoperatørerne. Det er ikke sandsynligt, at planlægning af net eller 
koordinering af driften kan harmoniseres gennem transmissionssystemoperatørernes frivillige 
samarbejde. Vi bør skabe mulighed for at etablere en transmissionssystemoperatør på 
regionalt niveau og EU-niveau. Det interregionale samarbejde er afgørende, hvis et ægte 
fælleseuropæisk marked skal have mulighed for at vokse frem.

Der bør arbejdes for regional systemdrift ved at skabe incitamenter for regional drift på en 
omkostningseffektiv måde, lette den grænseoverskridende handel og markedsintegration og 
sørge for investeringer, som bedst gavner de regionale behov under hensyntagen til 
interregionale aspekter.

Ændringsforslag 248
 Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

5. For at sikre et regionalt samarbejde 
som fastsat i artikel 5 opmuntrer og støtter  
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transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som 
transmissionssystemoperatør i flere 
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.

medlemsstaterne alle former for 
samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører og 
reguleringsmyndigheder, som har til 
formål at harmonisere adgangen og 
balanceringsreglerne (til gavn for 
integrationen af balanceringsområder) 
inden for og på tværs af flere 
nabomedlemsstater i henhold til artikel 2, 
litra h, punkt 3, i forordning (EF) nr. 
1228/2003. Dette samarbejde kan tage 
form af en fælles struktur for alle berørte 
transmissionssystemoperatører med 
henblik på at dække flere naboområder. 
Medlemsstaterne sørger for, at denne 
fælles struktur for 
transmissionssystemoperatører er i 
overensstemmelse med de principper, der 
er fastlagt i denne artikel og i artikel 10a. 

Or. fr

Begrundelse

Selv om frivilligt samarbejde mellem transmissionssystemoperatører på regionalt niveau har 
givet visse resultater, er der behov for en bedre defineret ramme for den regionale forvaltning 
af net. Medlemsstaterne bør prioritere regionale ordninger frem for rent nationale løsninger. 
Dette direktiv bør favorisere oprettelse af en regional eller endda europæisk systemoperatør 
for at skabe mulighed for, at et ægte fælleseuropæisk marked kan vokse frem.

Ændringsforslag 249
 Lambert van Nistelrooij 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 
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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.

Or. en

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 transport net 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 reguleret, fører dette til 
en mangfoldighed af regler.

Ændringsforslag 250
 Lena Ek 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår gennemførelsen af 
denne artikel i de tilfælde, hvor den i stk. 
1, litra b) til d) nævnte person er 
medlemsstaten eller et andet offentligt 
organ, anses to adskilte offentlige 
organer, som udøver kontrol over en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem på den ene side og 
over et selskab, der varetager 
produktions- eller forsyningsopgaver på 
den anden side, ikke for at være samme 
person eller personer.

Or. en
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Ændringsforslag 251
 Jan Březina 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår gennemførelsen af 
denne artikel i de tilfælde, hvor den i stk. 
1, litra b) til d) nævnte person er 
medlemsstaten eller et andet offentligt 
organ, anses to adskilte offentlige 
organer, som udøver kontrol over en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem på den ene side og 
over et selskab, der varetager 
produktions- eller forsyningsopgaver på 
den anden side, ikke for at være samme 
person eller personer.

Or. en

Begrundelse

En lignende bestemmelse blev foreslået i betragtning 12. For at skabe juridisk sikkerhed er 
det imidlertid nødvendigt at optage bestemmelsen i lovteksten.

Ændringsforslag 252
 Manuel António dos Santos 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I de tilfælde, hvor aktionæren i et i 
stk. 1, litra a) nævnt selskab er 
medlemsstaten, anses forpligtelserne i stk. 
1, litra b) og c) for opfyldt, hvis det 
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selskab, der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver, og 
transmissionssystemoperatøren eller 
transmissionssystemet er juridisk adskilte 
statslige enheder, og de agerer i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b) og 
c).

Or. en

Begrundelse

Adskillelse af nettene indebærer ikke, at aktiviteterne skal privatiseres. Den offentlige sektor 
bør have samme mulighed for at sikre produktion eller forsyning og transmission, hvis det er 
sikret, at de to net er adskilte.

Ændringsforslag 253
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 6 a-ac (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sørger for, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger, 
jf. artikel 12, stk. 1, som indehaves af en 
transmissionssystemoperatør, der har 
indgået i et vertikalt integreret selskab, og 
en sådan transmissionssystemoperatørs 
personale ikke overføres til virksomheder, 
der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver."

6. Medlemsstaterne sørger for:

(a) at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger, jf. artikel 12, som indehaves 
af en transmissionssystemoperatør, der har 
indgået i et vertikalt integreret selskab, og
en sådan transmissionssystemoperatørs 
personale ikke overføres til virksomheder, 
der varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver;

(aa) at transmissionssystemoperatørerne 
opstiller et overvågningsprogram, der 
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beskriver de foranstaltninger, der skal 
træffes for at sikre, at der ikke 
forekommer diskriminerende adfærd, og 
at bestemmelserne om gennemsigtighed 
bliver overholdt; dette program skal også 
angive, hvilke særlige forpligtelser 
transmissionssystemoperatørens ansatte 
pålægges for at opfylde dette formål; den 
overvågningsansvarlige fører uafhængigt 
tilsyn med overholdelsen af 
forpligtelserne; den nationale regulerende 
myndighed har beføjelse til at pålægge 
transmissionssystemoperatørerne 
sanktioner i tilfælde af uhensigtsmæssig 
gennemførelse af 
overvågningsprogrammet;
(ab) at transmissionssystemoperatører 

udpeger en person eller et organ som 
overvågningsansvarlig med ansvar for:
(i) at kontrollere gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet
(ii) at udarbejde en årlig 
overvågningsrapport og sende den til den 
nationale regulerende myndighed
(iii) at udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse;
(ac) at den overvågningsansvarliges 
uafhængighed er sikret, især med hensyn 
til ansættelseskontrakten, og at den 
overvågningsansvarlige har adgang til 
alle transmissionssystemoperatørens 
relevante regnskaber, optegnelser og 
kontorer og til alle nødvendige 
oplysninger for at kunne udføre sine 
opgaver korrekt.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at styrke bestemmelserne om ejendomsretlig adskillelse.
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Ændringsforslag 254
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sørger for, at 
transmissionssystemoperatøren og dennes 
aktionærer afstår fra aktiviteter, som 
skader operatørens finansielle evne til at 
opfylde sine forpligtelser på trods af 
effektiv drift af nettet (finansiel 
øremærkning)

Or. en

Begrundelse

 Formålet med denne ændring er at styrke bestemmelserne om ejendomsretlig adskillelse.  

Ændringsforslag 255
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8 – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for at sikre, at 
transmissionssystemoperatøren efterlever 
stk. 6, litra b) og c) i fuldt omfang. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikkevæsentlige bestemmelser i dette 
direktiv bl.a. ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
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artikel 27b, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

 Kommissionen bør have mulighed for at vedtage retningslinier, som sikrer, at forpligtelserne 
i artikel 8, stk. 6 (ny), bliver efterlevet i fuldt omfang.

Ændringsforslag 256
 Jorgo Chatzimarkakis og Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 - indledning
 Direktiv 2003/54/EF 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Som artikel 8a og 8b indsættes: (5) Som artikel 8a, 8b og 8 c indsættes:

Or. en

Ændringsforslag 257
 Paul Rübig 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

                         Artikel 8a udgår
Kontrol over transmissionssystemejere og 
transmissionssystemoperatører
1. Uden at Fællesskabets internationale 
forpligtelser herved indskrænkes, må 
transmissionssystemer eller 
transmissionssystemoperatører ikke 
kontrolleres af en eller flere personer fra 
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tredjelande.
2. En aftale indgået med et eller flere 
tredjelande, som Fællesskabet er part i, 
kan betyde, at der bør gøres en undtagelse 
fra stk. 1.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med den ejendomsretlige adskillelse og modellen med uafhængige 
systemoperatører var det nødvendigt at have mekanismer, som kunne modvirke investeringer 
fra integrerede selskaber fra tredjelande for at sikre, at også selskaber fra tredjelande var 
underlagt bestemmelserne om ejendomsretlig adskillelse og uafhængige systemoperatører. 
Eftersom ejendomsretlig adskillelse og modellen med uafhængige systemoperatører ikke 
længere skal være de eneste muligheder, er der ikke længere behov for sådanne mekanismer.

Ændringsforslag 258
 Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

                      Artikel 8a udgår
Kontrol over transmissionssystemejere og 
transmissionssystemoperatører
1. Uden at Fællesskabets internationale 
forpligtelser herved indskrænkes, må 
transmissionssystemer eller 
transmissionssystemoperatører ikke 
kontrolleres af en eller flere personer fra 
tredjelande.
2. En aftale indgået med et eller flere 
tredjelande, som Fællesskabet er part i, 
kan betyde, at der bør gøres en undtagelse 
fra stk. 1.

Or. de
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Begrundelse

Kapitaltilførsel i form af direkte investeringer er økonomisk ønskelig og styrker EU's 
økonomier. Den såkaldte tredjelandsklausul, som har til formål at beskytte europæiske 
transmissionssystemoperatører mod virksomhedsovertagelser fra tredjelandsselskabers side, 
er protektionistisk, juridisk tvivlsom og vanskelig at håndhæve. 

Ændringsforslag 259
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 der bør gøres en undtagelse fra 
stk. 1.

2. En aftale, som bygger på det europæiske 
energicharter, og som er indgået med et 
eller flere tredjelande, som Fællesskabet er 
part i, kan betyde, at der bør gøres en 
undtagelse fra stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 260
 Paul Rübig 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8b udgår
Udpegning og certificering af 
transmissionssystemoperatører
1. Selskaber, der ejer et 
transmissionssystem, og som den 
nationale regulerende myndighed har 
certificeret efter nedenstående 
certificeringsprocedure, fordi det har 
opfyldt kravene i artikel 8, stk. 1, og 
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artikel 8a, godkendes og udpeges som 
transmissionssystemoperatører af 
medlemsstaterne. Udpegning af 
transmissionssystemoperatører meddeles 
til Kommissionen og offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.
2. Hvis en transmissionssystemejer eller 
transmissionssystemoperatør, der 
kontrolleres af en eller flere personer fra 
tredjelande i overensstemmelse med 
artikel 8a, ansøger om certificering, 
afvises ansøgningen, medmindre 
transmissionssystemejeren eller 
transmissionssystemoperatøren påviser, at 
der ikke er mulighed for, at den 
pågældende organisation i strid med 
artikel 8, stk. 1, direkte eller indirekte kan 
komme under indflydelse af en operatør, 
der virker inden for produktion af eller 
forsyning med gas eller elektricitet, eller 
af et tredjeland; denne bestemmelse 
indskrænker dog ikke Fællesskabets 
internationale forpligtelser.
3. Transmissionssystemoperatører 
underretter den regulerende myndighed 
om enhver planlagt transaktion, der kan 
betyde, at deres overholdelse af artikel 8, 
stk. 1, eller artikel 8a må tages op til 
fornyet vurdering.
4. De regulerende myndigheder 
overvåger, at 
transmissionssystemoperatørerne til 
stadighed opfylder artikel 8, stk. 1, og 
artikel 8a. De indleder en 
certificeringsprocedure for at sikre 
overholdelsen:
a) når de modtager en underretning fra 
transmissionssystemoperatøren i medfør 
af stk. 3
b) på eget initiativ, når de har viden om, 
at en planlagt ændring i rettigheder eller 
indflydelse over transmissionssystemejere 
eller transmissionssystemoperatører kan 
føre til overtrædelse af artikel 8, stk. 1, 
eller artikel 8a, eller når de har grund til 
at tro, at der kan være forekommet en 
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sådan overtrædelse, eller
c) efter begrundet anmodning fra 
Kommissionen.
5. De regulerende myndigheder træffer 
afgørelse om certificering af en 
transmissionssystemoperatør senest fire 
måneder efter modtagelsen af 
transmissionssystemoperatørens 
underretning eller efter datoen for 
Kommissionens anmodning. Ved udløbet 
af denne periode anses certificeringen for 
udstedt. Den regulerende myndigheds 
udtrykkelige eller stiltiende afgørelse kan 
først træde i kraft, efter at proceduren i 
stk. 6-9 er afsluttet, og kun hvis 
Kommissionen ingen indvendinger rejser.
6. Den regulerende myndighed tilsender 
straks Kommissionen underretning om 
den udtrykkelige eller stiltiende afgørelse 
om certificering af en 
transmissionssystemoperatør sammen 
med alle relevante oplysninger om 
afgørelsen.
7. Kommissionen behandler 
underretningen straks ved modtagelsen. 
Hvis Kommissionen finder, at den 
regulerende myndigheds afgørelse giver 
anledning til alvorlig tvivl om dens 
forenelighed med artikel 8, stk. 1, artikel 
8a eller 8b, stk. 2, træffer den afgørelse 
om at indlede en behandling af sagen 
senest to måneder efter at have modtaget 
underretningen. I så fald anmoder 
Kommissionen den regulerende 
myndighed og
transmissionssystemoperatøren om at 
forelægge deres bemærkninger. Hvis 
Kommissionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersperioden 
forlænges med to yderligere måneder at 
regne fra modtagelsen af fuldstændige 
oplysninger.
8. Hvis Kommissionen har besluttet at 
behandle sagen, træffer den højst fire 
måneder senere endelig afgørelse om:
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a) ikke at rejse indvendinger mod den 
regulerende myndigheds afgørelse eller
b) at kræve, at den regulerende 
myndighed ændrer eller annullerer sin 
afgørelse, hvis Kommissionen mener, at 
artikel 8, stk. 1, artikel 8a eller 8b, stk. 2, 
ikke er overholdt.
9. Træffer Kommissionen ikke afgørelse 
om at behandle sagen eller endelig 
afgørelse inden for de tidsfrister, der er 
fastsat i stk. 7 hhv. stk. 8, anses den for 
ikke at have rejst indvendinger mod den 
regulerende myndigheds afgørelse.
10. Den regulerende myndighed 
efterkommer Kommissionens afgørelse 
om at ændre eller annullere afgørelsen 
om certificering inden højst fire uger og 
underretter Kommissionen herom.
11. De regulerende myndigheder og 
Kommissionen kan fra 
transmissionssystemoperatører og 
virksomheder, der varetager produktions-
eller forsyningsopgaver, udbede sig 
enhver oplysning, der er relevant for 
varetagelsen af deres opgaver i medfør af 
denne artikel.
12. De regulerende myndigheder og 
Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.
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."

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en certificeringsprocedure for ejendomsretligt adskilte 
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transmissionssystemoperatører og uafhængige systemoperatører er for besværlig og 
bureaukratisk. Korrekt gennemførelse af reglerne om adskillelse kan også sikres gennem 
løbende overvågning og kontrol af transmissionssystemoperatørerne fra de regulerende 
myndigheders side.

Ændringsforslag 261
 Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8b – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den regulerende myndighed tilsender 
straks Kommissionen underretning om den 
udtrykkelige eller stiltiende afgørelse om 
certificering af en 
transmissionssystemoperatør sammen med 
alle relevante oplysninger om afgørelsen.

6. Den regulerende myndighed tilsender 
straks Kommissionen underretning om den 
udtrykkelige eller stiltiende afgørelse om 
certificering af en 
transmissionssystemoperatør sammen med 
alle relevante oplysninger om afgørelsen. 
Kommissionen skal følge den 
fremgangsmåde, der er fastlagt i artikel x 
i forordning (EF) nr. 1228/2003.

Or. en

Ændringsforslag 262
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8b – stk. 7-10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen behandler 
underretningen straks ved modtagelsen. 
Hvis Kommissionen finder, at den 
regulerende myndigheds afgørelse giver 
anledning til alvorlig tvivl om dens 

udgår
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forenelighed med artikel 8, stk. 1, artikel 
8a eller 8b, stk. 2, træffer den afgørelse 
om at indlede en behandling af sagen 
senest to måneder efter at have modtaget 
underretningen. I så fald anmoder 
Kommissionen den regulerende 
myndighed og 
transmissionssystemoperatøren om at 
forelægge deres bemærkninger. Hvis 
Kommissionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersperioden 
forlænges med to yderligere måneder at 
regne fra modtagelsen af fuldstændige 
oplysninger.
8. Hvis Kommissionen har besluttet at 
behandle sagen, træffer den højst fire 
måneder senere endelig afgørelse om:
a) ikke at rejse indvendinger mod den 
regulerende myndigheds afgørelse eller
b) at kræve, at den regulerende 
myndighed ændrer eller annullerer sin 
afgørelse, hvis Kommissionen mener, at 
artikel 8, stk. 1, artikel 8a eller 8b, stk. 2, 
ikke er overholdt.
9. Træffer Kommissionen ikke afgørelse 
om at behandle sagen eller endelig 
afgørelse inden for de tidsfrister, der er 
fastsat i stk. 7 hhv. stk. 8, anses den for 
ikke at have rejst indvendinger mod den 
regulerende myndigheds afgørelse.
10. Den regulerende myndighed 
efterkommer Kommissionens afgørelse 
om at ændre eller annullere afgørelsen 
om certificering inden højst fire uger og 
underretter Kommissionen herom.

Or. en

Begrundelse

Af juridiske årsager foreslås det at overføre i det mindste stk. 7-10 og 13 til forordning 
1228/2003; stk. 11 og 12 skal forekomme både i direktivet og i forordningen.
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Ændringsforslag 263
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 264
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

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

Or. de

Begrundelse

Regler, herunder proceduremæssige regler, om udpegning af transmissionssystemoperatører 
påvirker ejendomsrettigheder og er et indgreb i medlemsstaternes økonomiske og retlige 
strukturer. Det er tydeligt, at der her ikke er tale om et ikkevæsentligt spørgsmål. 

Ændringsforslag 265
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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

Or. en

Begrundelse

Slettelse af udvalgsproceduren.
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Ændringsforslag 266
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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

Or. de

Begrundelse

Udpegning og certificering af transmissionssystemoperatører er et centralt element i
direktivet, som også bør stå centralt i direktivets regelsæt, som medlemsstaterne selv bør 
fastsætte. Udvalgsproceduren savner gennemsigtighed og er ikke det rette instrument i dette 
tilfælde. 

Ændringsforslag 267
 Jorgo Chatzimarkakis og Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 a (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8ba

I. Effektiv adskillelse af 
transmissionssystemer
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1. Transmissionssystemoperatørerne 
udstyres med de menneskelige, fysiske og 
økonomiske ressourcer fra de vertikalt 
integrerede selskaber, der er nødvendige 
for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, navnlig:
(a) transmissionssystemoperatøren skal 
eje aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed, 
(b) transmissionssystemoperatøren skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, 
(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 afsættes i rimelig tid passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.
2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed omfatter som 
minimum:  
- repræsentation af 
transmissionssystemoperatører, kontakter 
til tredjeparter og de regulerende 
myndigheder;
- indrømmelse og forvaltning af 
tredjepartsadgang til nettet;
- inddrivelse af afgifter for netadgang;
- 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;
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- drift, vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet;
- investeringsplanlægning, der sikrer, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på lang sigt og garantere 
forsyningssikkerheden;
- juridisk bistand;
- regnskab og it-tjenester.
3. Transmissionssystemoperatøren skal 
have egen selskabsidentitet, der er klart 
adskilt fra det vertikalt integrerede 
selskab, med egne identitetsstrategier, 
kommunikationsarbejde og lokaler.
4. Transmissionssystemoperatørens 
regnskaber skal revideres af en anden 
revisor end den, der anvendes af det 
vertikalt integrerede selskab og dets 
tilknyttede selskaber.  
II. Transmissionssystemoperatørledelsens 
og den administrerende 
direktørs/direktionens uafhængighed 
5. Beslutning om udpegelse af og om 
afslutning af ansættelsesforholdet før tid 
for transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og andre 
medlemmer af direktionen og indgåelse 
og opsigelse før tid af deres respektive 
ansættelseskontrakter skal anmeldes til 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent, offentlig 
national myndighed. Disse beslutninger 
og aftaler er bindende, med mindre den 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
gør brug af sin vetoret inden for 3 uger 
fra anmeldelsen. Der kan nedlægges veto 
i forbindelse med udnævnelser og 
indgåelse af aftaler, som sår alvorlig tvivl 
om den udnævnte administrerende 
direktørs eller direktionsmedlemmers 
faglige uafhængighed; i tilfælde af ophør 
før tid af ansættelsesforholdet for disse 
personer kan vetoretten bruges, hvis der 
foreligger alvorlig tvivl om grundlaget for 
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et sådant ophør.
6. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør eller 
direktionsmedlemmer skal garanteres 
effektive klagemuligheder til den 
nationale regulerende myndighed eller en 
anden kompetent national offentlig 
myndighed eller til en domstol, hvis de 
ønsker at klage over det uventede ophør af 
deres ansættelseskontakter.
7. 7. Efter et afsluttet ansættelsesforhold 
hos en transmissionssystemoperatør må 
den pågældende 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 nogen 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber i det vertikalt integrerede 
selskab ud over 
transmissionssystemoperatøren. Den 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmernes 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.
10. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af bestemmelserne i denne 
artikel have reel beslutningskompetence 
uafhængigt af det integrerede elselskab 
for så vidt angår de aktiver, der er 
nødvendige for at drive, vedligeholde og 
udbygge nettene. Det udelukker ikke, at 
der kan findes passende 
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samordningsmekanismer, der sikrer, at 
moderselskabets økonomiske og 
ledelsesmæssige tilsynsrettigheder med 
hensyn til udbytte, der reguleres indirekte 
i henhold til artikel 22c, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende transmissionssystemoperatørens 
årlige finansieringsplan eller et 
tilsvarende instrument og sætte samlede 
grænser for datterselskabets gældsætning. 
Hvis den årlige finansieringsplan eller en 
tilsvarende finansieringsplan ikke bliver 
godkendt eller bliver ændret af 
moderselskabet, skal sagen henvises til 
den regulerende myndighed til afgørelse. 
Moderselskabet må ikke give instrukser 
om den daglige drift eller om individuelle 
afgørelser om oprettelse eller opgradering 
af transmissionsledninger, som ikke går 
ud over beløbene i den godkendte 
finansieringsplan 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 bestå af 
uafhængige medlemmer, der udnævnes 
for en periode på mindst 5 år. 
Udnævnelsen af medlemmerne skal
meddeles den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed og bliver 
bindende i overensstemmelse med 
betingelserne i stk. 5.
13. 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 
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forhold til det vertikalt integrerede selskab 
eller selskabets kontrollerende aktionærer 
eller forvaltningen heraf, der kan opfattes 
som en interessekonflikt, herunder 
navnlig:
(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 
arbejder med el-forsyning i forbindelse 
med hvervet som 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 skal sikre, at 
transmissionssystemejeren opstiller et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
sikre, at diskriminerende adfærd er 
udelukket. Programmet skal også 
fastlægge de ansattes specifikke 
forpligtelser for at opfylde dette mål. De 
tilhørende finansieringsaftaler skal 
godkendes af den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed. 
Overholdelsen af dette program skal 
overvåges af en uafhængig 
overvågningsansvarlig. De nationale 
regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at pålægge 
transmissionssystemoperatøren 
sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af programmet.
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15. Den administrerende direktør eller 
direktionen 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 
skal iværksættes med henblik på at 
gennemføre overvågningsprogrammet, og 
sende den til den nationale regulerende 
myndighed
(c) at udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse.
16. Den overvågningsansvarliges 
uafhængighed skal navnlig sikres via 
betingelserne i ansættelseskontrakten.
17. Den overvågningsansvarlige skal have 
mulighed for regelmæssigt at henvende 
sig til tilsynsorganet/bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren i det 
vertikalt integrerede selskab og den 
nationale regulerende myndighed.
18. Den overvågningsansvarlige deltager i 
alle møder i tilsynsorganet/ 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 
tilslutninger
(c) regler om balancering, herunder 
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regler om reservestrøm
(d) køb af energi med henblik på at dække 
energitab.
19. Den overvågningsansvarlige skal 
under disse møder forhindre, at 
oplysninger om produktions- eller 
forsyningsaktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt følsomme, bliver 
videregivet på en diskriminerende måde til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen.
20. Den overvågningsansvarlige har 
adgang til alle relevante regnskaber, 
dokumenter og kontorer hos 
transmissionssystemoperatøren samt til 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
vedkommende kan udføre sine opgaver på 
tilfredsstillende vis.
21. Den overvågningsansvarlige 
udnævnes og afsættes af den 
administrerende direktør eller bestyrelsen 
efter forudgående godkendelse af den 
nationale regulerende myndighed.
22. Transmissionssystemoperatører skal 
mindst hvert andet år udarbejde en 10-
årig udviklingsplan for netværket. De skal 
iværksætte effektive foranstaltninger med 
henblik på at garantere systemdækningen 
og forsyningssikkerheden.
23. Den 10-årige netudviklingsplan skal 
navnlig:
(a) oplyse markedsdeltagerne om de 
vigtigste transmissionsinfrastrukturer, der 
så vidt muligt 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.
24. Som led i udarbejdelsen af sin 10-
årige netudviklingsplan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et rimeligt 
skøn over udviklingen i produktion, 
forbrug og udveksling med tredjelande og 
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tager i den forbindelse hensyn til 
regionale og europæiske eksisterende 
investeringsplaner for netværk. 
Transmissionssystemoperatøren skal i 
rimelig tid sende udkastet til denne plan 
til den nationale regulerende myndighed.
25. Den nationale regulerende myndighed 
skal på grundlag af et udkast til den 10-
årige netudviklingsplan høre alle 
relevante netbrugere på en åben og 
gennemsigtig måde og kan offentliggøre 
resultatet af høringsprocessen, herunder 
navnlig mulige behov for investeringer.
26. Den nationale regulerende myndighed 
undersøger, om udkastet til den 10-årige 
netudviklingsplan dækker alle de 
investeringsbehov, der blev identificeret 
under høringen.  Myndigheden kan 
forpligte transmissionssystemoperatøren 
til at ændre sit udkast.
27. Afviser 
transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den 10-årige netudviklingsplan, 
og som skal gennemføres inden for de 
næste tre år, skal medlemsstaterne sikre, 
at den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig myndighed har den nødvendige 
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 
tredjepartsside;
- at acceptere, at anlægsarbejderne 
udføres af en tredjepart, og at disse 
anlægsarbejder vedrørende de nye aktiver 
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finder sted;
- at acceptere at drive det pågældende
aktiv.
De tilhørende finansieringsaftaler skal 
godkendes af den nationale 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.
28. Den kompetente nationale offentlige 
myndighed kontrollerer og evaluerer 
gennemførelsen af investeringsplanen.
29. Transmissionssystemoperatørerne er 
forpligtede til at etablere og offentliggøre 
gennemsigtige og effektive 
ikkediskriminerende procedurer for nye 
kraftværkers tilslutning til nettet. Disse 
procedurer skal godkendes af den 
regulerende nationale myndighed eller en 
anden kompetent national offentlig 
myndighed.
30. Transmissionssystemoperatører har 
ikke ret til at nægte tilslutningen af nye 
kraftværker 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.

31. 32. 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 det nye 
tilslutningspunkt."

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 268
 Nicole Fontaine 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 a (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8ba

Effektiv adskillelse af 
transmissionssystemer

I. Aktiver, udstyr, personale og identitet 

1. Transmissionssystemoperatørerne 
udstyres med de menneskelige, fysiske og 
økonomiske ressourcer fra de vertikalt 
integrerede selskaber, der er nødvendige 
for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, navnlig: 
(a) transmissionssystemoperatøren skal 
eje aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed,  
(b) transmissionssystemoperatøren skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed,  
(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 
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konkurrenceproblemer og 
interessekonflikter.
(d) der afsættes i rimelig tid passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.
2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed omfatter som 
minimum:  
- repræsentation af 
transmissionssystemoperatører og 
kontakter til tredjeparter og de nationale 
regulerende myndigheder;
- indrømmelse og forvaltning af 
tredjepartsadgang til nettet;
- opkrævning af adgangsafgifter, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003;
- drift, vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet;
- investeringsplanlægning, der sikrer, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på lang sigt og garantere 
forsyningssikkerheden;
- juridisk bistand;

- regnskab og it-tjenester.
3. Transmissionssystemoperatørernes 
juridiske form skal være et aktieselskab.
4. Transmissionssystemoperatøren skal 
have egen selskabsidentitet, der er klart 
adskilt fra det vertikalt integrerede 
selskab, med egne identitetsstrategier, 
kommunikationsarbejde og lokaler.
5. Transmissionssystemoperatørens 
regnskaber skal revideres af en anden 
revisor end den, der anvendes af det 
vertikalt integrerede selskab og dets 
tilknyttede selskaber.  
II. Transmissionssystemoperatørledelsens 
og den administrerende 
direktørs/direktionens uafhængighed  
6. Beslutning om udpegelse af og om 
afslutning af ansættelsesforholdet før tid 
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for transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og medlemmer 
af direktionen og indgåelse eller opsigelse 
før tid af deres respektive 
ansættelseskontrakter skal anmeldes til 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent, offentlig 
national myndighed. Disse aftaler eller 
afgørelser bliver bindende, med mindre 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig myndighed inden for en frist på 
tre uger efter 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; vetoretten kan 
udøves af den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national myndighed, hvis der foreligger 
alvorlig tvivl om dette tiltags grundlag og 
berettigelse.
7. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer skal garanteres 
klagemuligheder til den nationale 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
eller til en domstol, hvis de ønsker at 
klage over det uventede ophør af deres 
ansættelseskontrakter. 

8. Efter et afsluttet ansættelsesforhold hos 
en transmissionssystemoperatør må den 
tidligere administrerende direktør og de 
tidligere direktionsmedlemmer ikke 
ansættes i en afdeling af det vertikalt 
integrerede selskab, der arbejder med 
produktion eller forsyning, i en periode på 
ikke under tre år. 

9. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
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direktionsmedlemmer må ikke have nogen 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber i det vertikalt integrerede 
selskab ud over 
transmissionssystemoperatøren. Den 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmernes vederlag må for 
ingen dels vedkommende afhænge af 
aktiviteterne i det vertikalt integrerede 
selskab, men kun af aktiviteterne i 
transmissionssystemoperatøren. 

10. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke være 
direkte eller indirekte ansvarlige for den 
daglige drift i andre afdelinger af det 
vertikalt integrerede selskab.

11. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af ovennævnte 
bestemmelser have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede elselskab for så vidt angår de 
aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge nettene. Det 
udelukker ikke, at der kan findes 
passende samordningsmekanismer, der 
sikrer, at moderselskabets økonomiske og 
ledelsesmæssige tilsynsrettigheder med 
hensyn til udbytte, der reguleres indirekte 
i henhold til artikel 22c, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende transmissionssystemoperatørens 
årlige finansieringsplan eller et 
tilsvarende instrument eller 
transmissionssystem og sætte samlede 
grænser for datterselskabets gældsætning. 
Moderselskabet må ikke give instrukser 
om den daglige drift eller om individuelle 
afgørelser om oprettelse eller opgradering 
af transmissionsledninger, som ikke går 
ud over beløbene i finansieringsplanen 
eller i et tilsvarende instrument.

III. Tilsynsorgan og bestyrelse
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12. Formændene for 
transmissionssystemoperatørens 
tilsynsorgan eller bestyrelse må under 
ingen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning.

13. Tilsynsorganet eller bestyrelsen for en 
transmissionssystemoperatør skal bestå af 
uafhængige medlemmer, der udnævnes 
for en periode på mindst 5 år. Deres antal 
fastsættes af den kompetente myndighed 
således, at elproducenter eller 
leverandører hverken hver for sig eller 
tilsammen har flertal i 
transmissionssystemoperatørens 
tilsynsorgan eller bestyrelse. 
Udnævnelsen af medlemmerne til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen skal 
meddeles den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed og bliver 
bindende i overensstemmelse med 
betingelserne i stk. 6. 

14. For så vidt angår stk. 13, 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, 
herunder navnlig:

(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 
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tilknyttede selskaber

(c) ikke har et relevant 
forretningsmæssigt forhold til en afdeling 
af det vertikalt integrerede selskab, der 
arbejder med energiforsyning i 
forbindelse med hvervet som medlem af 
tilsynsorganet eller bestyrelsen

(d) ikke er medlem af bestyrelsen i en 
virksomhed, hvori det vertikalt integrerede 
selskab udpeger medlemmer til 
tilsynsorganet/bestyrelsen. 

IV. Overvågningsansvarlig

15. Medlemsstaterne sørger for, at 
transmissionssystemoperatørerne opstiller 
og gennemfører et overvågningsprogram, 
der beskriver de foranstaltninger, der skal 
træffes for at sikre, at diskriminerende 
adfærd er udelukket, og for at vurdere 
brugernes tilfredshed med kvaliteten af 
den ydede tjeneste, dens pris og 
opfyldelsen af 
transmissionssystemoperatørens 
aftalemæssige forpligtelser. Programmet 
skal også fastlægge 
transmissionssystemoperatørens ansattes 
specifikke forpligtelser for at opfylde dette 
mål. Programmet  skal godkendes af den 
nationale regulerende myndighed eller en 
anden kompetent national offentlig 
myndighed. Overholdelsen af dette 
program skal overvåges af en uafhængig 
overvågningsansvarlig. De nationale 
regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at pålægge sanktioner i 
tilfælde af 
transmissionssystemoperatørens 
manglende overholdelse af programmet.

16. Den administrerende direktør eller 
direktionen for 
transmissionssystemoperatøren udpeger 
en person eller et organ som 
overvågningsansvarlig med ansvar for:
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(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 den til 
den nationale regulerende myndighed

(c) udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse. 

17. Den overvågningsansvarliges 
uafhængighed skal navnlig sikres via 
betingelserne i ansættelseskontrakten.

18. Den overvågningsansvarlige skal have 
mulighed for regelmæssigt at henvende 
sig til tilsynsorganet/bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren og det 
vertikalt integrerede selskab og den 
nationale regulerende myndighed.

19. 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 
tilslutninger; 

(c) regler om balancering, herunder 
regler om reservestrøm;

(d) køb af energi med henblik på at dække 
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energitab.

20. Den overvågningsansvarlige skal 
under disse møder forhindre, at 
oplysninger om produktions- eller 
forsyningsaktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt fordelagtige, bliver 
videregivet på en diskriminerende måde til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen. 

21. Den overvågningsansvarlige har 
adgang til alle relevante regnskaber, 
dokumenter og kontorer hos 
transmissionssystemoperatøren samt til 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
vedkommende kan udføre sine opgaver på 
tilfredsstillende vis. 
Den overvågningsansvarlige udnævnes og 
afsættes af den administrerende direktør 
eller direktionen efter forudgående 
godkendelse af den nationale regulerende 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring tager den alternative løsning "effektiv adskillelse" op.. Det foreslås, at 
antallet af uafhængige medlemmer i tilsynsorganet eller bestyrelsen i en 
transmissionssystemoperatør skal fastsættes af den kompetente myndighed for at sikre, at 
ingen elproducent eller leverandør kan besætte mere end halvdelen af pladserne i bestyrelsen. 
Den overvågningsansvarliges rolle styrkes for at sikre, at transmissionssystemoperatørerne 
skal opfylde deres kunders behov til den bedst mulige pris.

Ændringsforslag 269
 Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig og Dominique 
Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 a (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 8b a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 8ba

Effektiv adskillelse af 
transmissionssystemer

I. Aktiver, udstyr, personale og identitet

Transmissionssystemoperatørerne 
udstyres med de menneskelige, fysiske og 
økonomiske ressourcer fra de vertikalt 
integrerede selskaber, der er nødvendige 
for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, navnlig: 

(a) transmissionssystemoperatøren skal 
eje aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed,  

(b) transmissionssystemoperatøren skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed,   

(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 afsættes i rimelig tid passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.

2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed omfatter som 
minimum:  

(a) repræsentation af 
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transmissionssystemoperatører og 
kontakter til tredjeparter og de nationale 
regulerende myndigheder;

(b) indrømmelse og forvaltning af 
tredjepartsadgang til nettet;

(c) opkrævning af adgangsafgifter, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003;

(d) drift, vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet;

(e) investeringsplanlægning, der sikrer, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på lang sigt og garantere 
forsyningssikkerheden;

(f) juridisk bistand;

(g) regnskab og it-tjenester.

3. Transmissionssystemoperatørernes 
juridiske form skal være et aktieselskab. 

4. Transmissionssystemoperatøren skal 
have egen selskabsidentitet, der er klart 
adskilt fra det vertikalt integrerede 
selskab, med egne identitetsstrategier, 
kommunikationsarbejde og lokaler.

5. Transmissionssystemoperatørens 
regnskaber skal revideres af en anden 
revisor end den, der anvendes af det 
vertikalt integrerede selskab og dets 
tilknyttede selskaber.  

II. Transmissionssystemoperatørledelsens 
og den administrerende 
direktørs/direktionens uafhængighed   

6. Beslutning om udpegelse af og om 
afslutning af ansættelsesforholdet før tid 
for transmissionssystemoperatørens 
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administrerende direktør og medlemmer 
af direktionen og indgåelse eller opsigelse 
før tid af deres respektive 
ansættelseskontrakter skal anmeldes til 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent, offentlig 
national myndighed. Disse aftaler eller 
afgørelser bliver bindende, med mindre 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig myndighed inden for en frist på 
tre uger efter 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; den nationale 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national myndighed kan gøre 
brug af sin vetoret, hvis der foreligger 
alvorlig tvivl om dette tiltags grundlag og 
berettigelse. 

7. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer skal garanteres 
klagemuligheder til den regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed eller til en 
domstol, hvis de ønsker at klage over det 
uventede ophør af deres 
ansættelseskontrakter. 

8. Efter et afsluttet ansættelsesforhold hos 
en transmissionssystemoperatør må den 
tidligere administrerende direktør og de 
tidligere direktionsmedlemmer ikke 
ansættes i en afdeling af det vertikalt 
integrerede selskab, der arbejder med 
produktion eller forsyning, i en periode på 
ikke under tre år. 

9. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
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direktionsmedlemmer må ikke have nogen 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber i det vertikalt integrerede 
selskab ud over 
transmissionssystemoperatøren. Den 
pågældendes vederlag må for ingen dels 
vedkommende afhænge af aktiviteterne i 
det vertikalt integrerede selskab, men kun 
af aktiviteterne i 
transmissionssystemoperatøren. 

10. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke være 
direkte eller indirekte ansvarlige for den 
daglige drift i andre afdelinger af det 
vertikalt integrerede selskab.

11. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af ovennævnte 
bestemmelser have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede elselskab for så vidt angår de 
aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge nettene. Det 
udelukker ikke, at der kan findes 
passende samordningsmekanismer, der 
sikrer, at moderselskabets økonomiske og 
ledelsesmæssige tilsynsrettigheder med 
hensyn til udbytte, der reguleres indirekte 
i henhold til artikel 22c, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende transmissionssystemoperatørens 
årlige finansieringsplan eller et 
tilsvarende instrument og sætte samlede 
grænser for datterselskabets gældsætning. 
Moderselskabet må ikke give instrukser 
om den daglige drift eller om individuelle 
afgørelser om oprettelse eller opgradering 
af transmissionsledninger, som ikke går 
ud over beløbene i finansieringsplanen 
eller i et tilsvarende instrument.

III. Tilsynsorgan og bestyrelse
12. Formændene for 
transmissionssystemoperatørens 
tilsynsorgan eller bestyrelse må under 
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ingen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning.
13. Tilsynsorganet eller bestyrelsen for en 
transmissionssystemoperatør skal bestå af 
uafhængige medlemmer, der udnævnes 
for en periode på mindst 5 år. 
Udnævnelsen af medlemmerne skal 
meddeles den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed og bliver 
bindende i overensstemmelse med 
betingelserne i stk. 6. 
14. 13. For så vidt angår stk. 13, 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, herunder 
navnlig:
(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 
arbejder med energiforsyning i 
forbindelse med hvervet som medlem af 
tilsynsorganet eller bestyrelsen
(d) ikke er medlem af bestyrelsen i en 
virksomhed, hvori det vertikalt integrerede 
selskab udpeger medlemmer til 
tilsynsorganet/bestyrelsen. 
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IV. Overvågningsansvarlig
15. Medlemsstaterne skal sikre, at 
transmissionssystemejeren opstiller et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
sikre, at diskriminerende adfærd er 
udelukket. Programmet skal også 
fastlægge transmissionssystemoperatørens 
ansattes specifikke forpligtelser for at 
opfylde dette mål. Programmet  skal 
godkendes af den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig myndighed. 
Overholdelsen af dette program skal 
overvåges af en uafhængig 
overvågningsansvarlig. De nationale 
regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at pålægge sanktioner i 
tilfælde af 
transmissionssystemoperatørens 
manglende overholdelse af programmet.
16. Den administrerende direktør eller 
direktionen 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 den til 
den nationale regulerende myndighed
(c) udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse. 
17. Den overvågningsansvarliges 
uafhængighed skal navnlig sikres via 
betingelserne i ansættelseskontrakten.
18. Den overvågningsansvarlige skal have 
mulighed for regelmæssigt at henvende 
sig til tilsynsorganet/bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren og det 
vertikalt integrerede selskab og den 
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nationale regulerende myndighed. 
19. 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 
tilslutninger 
(c) regler om balancering, herunder 
regler om reservestrøm;
(d) køb af energi med henblik på at dække 
energitab.
20. Den overvågningsansvarlige skal 
under disse møder forhindre, at 
oplysninger om produktions- eller 
forsyningsaktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt fordelagtige, bliver 
videregivet på en diskriminerende måde til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen. 
21. Den overvågningsansvarlige har 
adgang til alle relevante regnskaber, 
dokumenter og kontorer hos 
transmissionssystemoperatøren samt til 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
vedkommende kan udføre sine opgaver på 
tilfredsstillende vis. 
22. Den overvågningsansvarlige 
udnævnes og afsættes af den 
administrerende direktør eller direktionen 
efter forudgående godkendelse af den 
nationale regulerende myndighed."

Or. en
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Begrundelse

Dette sikrer en effektiv adskillelse uden at krænke ejendomsretten. Det sikres, at 
transmissionssystemoperatøren er strukturelt og finansielt uafhængig af vertikalt integrerede 
selskabers produktion. Transmissionssystemoperatørens neutralitet kontrolleres af den 
nationale regulerende myndighed, den overvågningsansvarlige og revisoren. Som en ny søjle 
i forbindelse med denne løsning 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 kraftværksprojekter 
til nettet (se ændringsforslag 4, artikel 9 nedenfor).

Ændringsforslag 270
 Mechtild Rothe 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 og fremme 
effektiv energiudnyttelse samt forskning og 
innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

EU har sat sig et bindende mål på 20 % vedvarende energi i 2020. Hvis dette mål skal nås, er 
det udelukkende vedvarende energi, der skal fremmes, det skal ikke udvandes med et 
udefineret begreb om "kulstoffattig teknologi".



PE404.394v01-00 58/108 AM\713548DA.doc

DA

Ændringsforslag 271
 Rebecca Harms og Claude Turmes

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 og fremme 
effektiv energiudnyttelse samt forskning og 
innovation, med henblik på at integrere
vedvarende energi og indlejre 
produktionen i netsystemet.

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørernes opgave er at sikre, at systemet på lang sigt kan opfylde de 
krav, som såvel økonomiske og miljømæssige forhold stiller til det, ikke at udforske specifikke 
forsyningsmæssige teknologier.

Ændringsforslag 272
 Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 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 

(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 
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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

og effektive transmissionssystemer under 
behørig hensyntagen til miljøet og fremme 
af 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; at fastsætte en løbende 
tidsplan for udvikling af intelligente net 
med særlig anvendelse af 
informationsteknologi inden for 10 år i 
samarbejde med de nationale regulerende 
myndigheder og agenturet; i forbindelse 
med udviklingen af nettene skal 
transmissionssystemoperatøren have 
ansvaret for at planlægge (herunder 
autorisationsproceduren), udføre og 
uddelegere den nye infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af intelligente net vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugernes 
muligheder for at øve en positiv indflydelse på markedet. Der er behov for at drage klare 
grænser for at sikre, at alle ved, hvor ansvaret er placeret.

Ændringsforslag 273
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Med henblik på at forbedre energieffektiviteten er det vigtigt, at forbrugerne deltager aktivt i 
markederne for hjælpefunktioner, især når de er i stand til at reducere efterspørgslen og 
dermed undgå øget produktion.

Ændringsforslag 274
 Šarūnas Birutis 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 9 erstattes litra (c) med 
følgende:
"(c) at styre energistrømme i systemet 
på grundlag af fælles regionale 
standarder under hensyntagen til 
udvekslinger 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 og kan 
købes på regionalt niveau på grundlag af 
fælles standarder, for så vidt dette kan 
ske uafhængigt af andre 
transmissionssystemer, som systemet er 
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sammenkoblet med;"

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

Begrundelse

Der bør gøres mere for at sikre et effektivt samarbejde mellem transmissionssystemoperatører 
på regionalt niveau. Disse bør aftale fælles standarder på regionalt niveau. Dette ville fjerne 
den nuværende manglende effektivitet, som skyldes nationale standarder, og lette aktiviteten 
på markedet.

Ændringsforslag 275
 Šarūnas Birutis 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 9 erstattes litra d) med 
følgende:
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 og interoperabilitet, idet man gør 
fælles brug af disse oplysninger og aftaler 
fælles standarder for at drive, 
vedligeholde og udvikle systemet;

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

Begrundelse

Der bør gøres mere for at sikre et effektivt samarbejde mellem transmissionssystemoperatører 
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på regionalt niveau. Disse bør aftale fælles standarder på regionalt niveau. Dette ville fjerne 
den nuværende manglende effektivitet, som skyldes nationale standarder, og lette aktiviteten 
på markedet.

Ændringsforslag 276
 Šarūnas Birutis 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) I artikel 9 erstattes litra f) af 
følgende:
"f) at forsyne systembrugerne med de 
oplysninger, de behøver for at få effektiv 
systemadgang, på grundlag af fælles 
standarder."

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

Begrundelse

Der bør gøres mere for at sikre et effektivt samarbejde mellem transmissionssystemoperatører 
på regionalt niveau. Disse bør aftale fælles standarder på regionalt niveau. Dette ville fjerne 
den nuværende manglende effektivitet, som skyldes nationale standarder, og lette aktiviteten 
på markedet.

Ændringsforslag 277
 Mechtild Rothe 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 d (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 9 – litra (f a) (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) I artikel 9 indsættes følgende litra:
"(fa) at sikre, at der udvikles et 
velforbundet europæisk net, navnlig med 
hensyn til bygning af et intelligent 
europæisk offshorenet."

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

Begrundelse

Sammenkobling kan, foruden at lette variabiliteten, nedbringe balanceringsudgifterne, 
fremme en ægte konkurrence og støtte udviklingen af et intelligent europæisk net. Med henblik 
på EU's prioriterede TEN-E-projekt om en offshorevindenergiforbindelse i Østersøen og 
Nordsøen og potentialet i Europas offshorevindenergiressourcer skal 
transmissionssystemoperatørerne sikre udviklingen af et intelligent europæisk offshorenet.

Ændringsforslag 278
 Nicole Fontaine og Dominique Vlasto 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) I artikel 9 indsættes følgende litra: 
"(fa) at udarbejde et skøn over, hvorvidt 
elektricitetssystemet er tilstrækkeligt, hvis 
resultater bør medtages i det europæiske 
skøn, som omtales i forordning (EF) nr. 
1228/2003." 

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

Transmissionssystemoperatørerne bør udarbejde skøn over balancen mellem forsyning og 
efterspørgsel for at overvåge, om produktionskapaciteten er tilstrækkelig i forhold til 
voksende efterspørgsel. Denne opgave er nødvendig, for at gruppen af 
transmissionssystemoperatører på europæisk niveau kan udarbejde et skøn for hele EU. 

Ændringsforslag 279
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) I artikel 9 indsættes følgende litra: 
"(fa) maksimere den 
transmissionskapacitet, der tilbydes 
markedet, og må ikke diskriminere 
mellem leverandører i og uden for deres 
hjemland ved tildeling og afbrydelse af 
kapacitet på begge sider af grænsen."

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

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørernes opgaver skal udvides for at sikre, at anvendelsen af den 
eksisterende kapacitet maksimeres på et ikkediskriminerende grundlag, og at der opføres ny 
infrastruktur, hvor der findes efterspørgsel på markedet. Disse ændringer er væsentlige for 
integrationen af det europæiske energimarked.
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Ændringsforslag 280
 Nicole Fontaine og Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 e (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 9 – litra (f b) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6e) I artikel 9 indsættes følgende litra: 
"(fb) at skabe et vedligeholdelsesprogram 
for transmissionssystemoperatørerne for 
at sikre en passende forsyningskvalitet. 
Overholdelsen af dette 
vedligeholdelsesprogram skal overvåges 
af den kompetente nationale offentlige 
myndighed." 

Or. fr(Indsættelse af et nyt litra fb) i artikel 9 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne bør forpligtes til at udarbejde et formelt 
vedligeholdelsesprogram, som skal overvåges af den kompetente nationale offentlige 
myndighed. Dette program ville sikre, at infrastrukturen blev vedligeholdt ordentligt og holdt 
i en god stand.  

Ændringsforslag 281
 Dominique Vlasto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6f) I artikel 9 indsættes følgende stykke:
"Under udførelsen af sine opgaver skal 
transmissionssystemoperatøren sikre, at 
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der tages behørigt hensyn til interesserne i 
den region, han opererer i. Med forbehold 
af aktionærernes rettigheder med hensyn 
til investeringsrentabilitet og behov for 
egenkapital skal 
transmissionssystemoperatørens 
beslutninger 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."

Or. en(Indsættelse af et nyt stk. 1a i artikel 9 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Formålet med denne nye bestemmelse er at sikre, at transmissionssystemoperatører altid som 
første prioritet tager hensyn til behovene i den region, de opererer i. De bør navnlig sikre, at 
den samfundsøkonomiske velfærd forbedres i og uden for regionen (på tværs af regioner).

Ændringsforslag 282
 Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig og Dominique 
Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 g (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 9 – stk. 1 a til 1 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6g) I artikel 9 indsættes følgende stykker:
"Transmissionssystemoperatører skal 
mindst hvert andet år udarbejde en 10-
årig udviklingsplan for netværket. De skal 
iværksætte effektive foranstaltninger med 
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henblik på at garantere systemdækningen 
og forsyningssikkerheden.
Den 10-årige 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. 
Som led i udarbejdelsen af sin 10-årige 
netudviklingsplan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et rimeligt 
skøn over udviklingen i produktion, 
forbrug og udveksling med tredjelande og 
tager i den forbindelse hensyn til 
regionale og europæiske eksisterende 
investeringsplaner for netværk. 
Transmissionssystemoperatører skal i 
rimelig tid sende udkastet til denne plan 
til den kompetente nationale myndighed.
Den kompetente nationale myndighed 
skal på grundlag af et sådant udkast høre 
alle relevante netbrugere på en åben og 
gennemsigtig måde og kan offentliggøre 
resultatet af høringsprocessen, herunder 
navnlig mulige behov for investeringer. 
Det kompetente nationale organ 
undersøger, om udkastet til den 10-årige 
netudviklingsplan dækker alle de 
investeringsbehov, der blev identificeret 
under høringen. Det kompetente 
nationale organ kan forpligte 
transmissionssystemoperatøren til at 
ændre sit udkast til planen.
Det kompetente nationale organ kan være 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig myndighed eller en af 
transmissionssystemoperatøren valgt 
administrator for netudvikling. I 
sidstnævnte tilfælde skal 
transmissionssystemoperatøren forelægge 
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et udkast til vedtægt, en liste over 
medlemmer samt forretningsordenen for 
den kompetente nationale offentlige 
myndighed.
Afviser transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den 10-årige netudviklingsplan, 
og som skal gennemføres inden for de 
næste tre år, skal medlemsstaterne sikre, 
at den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent national 
offentlig 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 
eller
b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive bud på den nødvendige investering 
i transmissionssystemet og dermed 
pålægge transmissionssystemoperatøren:
(i) at acceptere finansiering fra 
tredjepartsside; 
(ii) at acceptere opførelse ved tredjepart 
eller at opføre de pågældende nye aktiver 
og
(iii) at drive det pågældende nye aktiv. 
De tilhørende finansieringsaftaler skal 
godkendes af den nationale regulerende 
myndighed eller en anden kompetent 
national offentlig 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.

Den kompetente nationale offentlige 
myndighed kontrollerer og evaluerer 
gennemførelsen af investeringsplanen.
Transmissionssystemoperatørerne er 
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forpligtede til at etablere og offentliggøre 
gennemsigtige og effektive 
ikkediskriminerende procedurer for nye 
kraftværkers tilslutning til nettet. Disse 
procedurer skal godkendes af den
regulerende nationale myndighed eller en 
anden kompetent national offentlig 
myndighed.
Transmissionssystemoperatører har ikke 
ret til at nægte tilslutningen af nye 
kraftværker 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.
Transmissionssystemoperatører 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."

Or. en

Begrundelse

Dette garanterer, at transmissionssystemoperatører ikke kan forhindre investeringer i nettet 
eller ikkediskriminerende adgang for nye kraftværksprojekter. Dette gælder for alle 
transmissionssystemoperatører. Det forhindrer diskriminerende påvirkning af
transmissionssystemoperatøren, enten via ejerskabsforanstaltninger inden for et vertikalt 
integreret selskab eller via andre former, som ikke bygger på ejerskab.

Ændringen sikrer nødvendige investeringer. Hvis transmissionssystemoperatøren afviser en 
specifik investering, anmoder myndigheden enten transmissionssystemoperatøren om at 
investere eller iværksætter en udbudsprocedure.
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Ændringsforslag 283
 Lambert van Nistelrooij 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som artikel 10 og 10a indsættes: udgår
Artikel 10
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
(d) transmissionssystemejeren har påvist 
sin evne til at opfylde forpligtelserne efter 
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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 
inddrivelse af afgifter for netadgang, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
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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.
(c) Han tilvejebringer midler til dækning 
af erstatningsansvar i forbindelse med 
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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.
Artikel 10a
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, 
tages i betragtning på en sådan måde, at 
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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."

Or. en

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 reguleret, fører dette til 
en mangfoldighed af regler.
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Ændringsforslag 284
 Miloslav Ransdorf 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette 
direktiv træder i kraft, eller hvis en 
medlemsstat finder det hensigtsmæssigt 
for at sikre forudsætningerne for, at det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
elområdet kan fungere eller for oprettelse 
af en supranational 
transmissionssystemoperatør, 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.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at skabe samme grundlag for modellen med 
transmissionssystemoperatører og modellen med uafhængige systemoperatører som et middel 
til at skabe en sammenhængende model for systemdrift i hele Europa og gøre det lettere at 
etablere regionale eller fælleseuropæiske systemoperatører. Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at vælge mellem to ligeværdige muligheder (ejendomsretlig adskillelse og 
oprettelse af en uafhængig systemoperatør).
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Ændringsforslag 285
 Giles Chichester 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 for den pågældende 
medlemsstat 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.

Or. en

Begrundelse

Med ændringen præciseres det, at der kun kan udpeges en uafhængig systemoperatør i hver 
medlemsstat. Det ville ikke gavne udviklingen af regionale markeder at oprette flere 
uafhængige systemoperatører i en enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag 286
 Patrizia Toia, Vittorio Prodi og Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

”1a. For at skabe mulighed for en gradvis 
overgang skal undtagelsen være en 
midlertidig foranstaltning af ikke over 4 
års varighed. Resultatet skal være 
ejendomsretlig adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis denne alternative undtagelse forbliver uændret, vil det kræve en række komplicerede 
bestemmelser og en problematisk koordination mellem ejerne af nettet og forvaltningen af det 
under uafhængige systemoperatører. Løsningen med uafhængige systemoperatører er 
betænkelig med hensyn til udvikling og vedligeholdelse af nettet og definitionen af roller og 
ansvar i driftsaktiviteten  Det kunne skabe et ugunstigt investeringsmiljø med negative 
konsekvenser for systemets kapacitet og forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 287
 Patrizia Toia og Vittorio Prodi 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 2 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der skal træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemoperatøren måtte have, 
tages i betragtning på en sådan måde, at de 
kan handle uafhængigt

b) der skal træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemoperatøren måtte have, 
tages i betragtning på en sådan måde, at 
man eliminerer enhver faktor, som kunne 
modvirke, at de kan handle uafhængigt

Or. it



PE404.394v01-00 78/108 AM\713548DA.doc

DA

Begrundelse

Hensigten med dette forslag er at tage højde for incitamentsystemet for at sikre 
transmissionssystemejerens uafhængighed.

Ændringsforslag 288
 Lena Ek 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 og i artikel x i forordning (EF) 
nr. 1228/2003 finder anvendelse. 

Or. en

Ændringsforslag 289
 Lena Ek 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse som anført i artikel x i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 (tidligere 
artikel 8b, pkt. 8, litra b, i direktiv xx) og 
konstaterer, at den regulerende myndighed 
ikke har efterkommet afgørelsen inden for 
to måneder, udpeger den en uafhængig 
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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.

systemoperatør som anført i artikel xx i 
forordning (EF) nr. 1228/2003.

Or. en

Ændringsforslag 290
 Catherine Stihler og David Martin 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
som transmissionssystemoperatør i 
overensstemmelse med dette kapitel. 

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 
systemets drift, herunder 
realtidskonfigurering af nettet, 
balancering og driftssikkerhed. Hver 
uafhængig systemoperatør udvikler i 
samarbejde med berørte 
transmissionssystemejere ordninger, som 
sikrer, at systemet på lang sigt er i stand 
til at opfylde en rimelig efterspørgsel 
gennem investeringsplanlægning.
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Transmissionssystemejere må ikke stå 
som ansvarlige for indrømmelse og 
forvaltning af tredjepartsadgang og heller 
ikke for investeringsplanlægning.

Or. en

Begrundelse

Handelsmæssige præferenceordninger, som vertikalt integrerede selskaber yder til tilknyttede 
selskaber eller sanktioner over for konkurrenter er medvirkende til, at det indre marked for 
elektricitet ikke lykkes. Dette ændringsforslag styrker Kommissionens forslag om en model 
med uafhængige systemoperatører.

Ændringsforslag 291
 Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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, systemets 
drift, herunder realtidskonfigurering af 
nettet, balancering og driftssikkerhed. 
Hver uafhængig systemoperatør udvikler i 
samarbejde med berørte 
transmissionssystemejere ordninger, som 
sikrer, at systemet på lang sigt er i stand 
til at opfylde en rimelig efterspørgsel 
gennem investeringsplanlægning. 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 292
 Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 6 – litra (a a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) indgå en aftale, godkendt af den 
nationale regulerende myndighed, med 
den uafhængige systemoperatør for at 
sikre et effektivt samarbejde om 
vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet;

Or. en

Ændringsforslag 293
 Catherine Stihler og David Martin 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 6 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(b) Han gennemfører de investeringer, 
som der i samarbejde med den uafhængige 
systemoperatør er truffet afgørelse om, og 
som er godkendt af den regulerende 
myndighed, eller samtykker i, at de 
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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.

finansieres af eventuelle interesserede 
parter. 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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag styrker Kommissionens forslag om en model med uafhængige 
systemoperatører.

Ændringsforslag 294
 Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 6 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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.

(b) Han gennemfører de investeringer, 
som der i samarbejde med den uafhængige 
systemoperatør er 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.

Or. en
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Ændringsforslag 295
 Catherine Stihler og David Martin 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 – stk. 6 – litra ( d a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) indgå en aftale, godkendt af den 
nationale regulerende myndighed, med 
den uafhængige systemoperatør for at 
sikre et effektivt samarbejde om 
vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet.

Or. en

Begrundelse

Handelsmæssige præferenceordninger, som vertikalt integrerede selskaber yder til tilknyttede 
selskaber eller sanktioner over for konkurrenter er medvirkende til, at det indre marked for 
elektricitet ikke lykkes. Dette ændringsforslag styrker Kommissionens forslag om en model 
med uafhængige systemoperatører.

Ændringsforslag 296
 Giles Chichester 

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

Artikel 10 a – stk. 2 – litra (c) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(c) xx Transmissionssystemejeren skal 
opstille et overvågningsprogram, der 
beskriver de foranstaltninger, der er truffet 
for at give fair adgang og sikre, at 
diskriminerende adfærd er udelukket. Dette 
program skal angive, hvilke særlige 
forpligtelser de ansatte pålægges for at 
opfylde dette formål. En årsberetning med 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Udvider overholdelsesbestemmelserne til også at omfatte distributionssystemoperatører.

Ændringsforslag 297
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 a – stk. 2 – litra (c a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) ny overholdelse af programmet skal 
overvåges på passende vis af en udpeget 
person eller organ, herefter kaldet "den 
overvågningsansvarlige", som skal være 
fuldt ud uafhængig og have adgang til 
alle nødvendige oplysninger fra 
transmissionssystemejeren og tilknyttede 
selskaber for at kunne udføre sine 
opgaver;

Or. en

Begrundelse

Indfører idéen om en overvågningskomité, som på et overordnet niveau kontrollerer den 
overvågningsansvarliges arbejde.
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Ændringsforslag 298
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 10 a – stk. 2 – litra (c b) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) overholdelsen skal overvåges af en 
overvågningskomité, hvor flertallet af 
medlemmerne er uafhængige af det 
vertikalt integrerede selskab. En 
årsberetning med en beskrivelse af de 
trufne foranstaltninger forelægges af den 
person eller det organ, der er ansvarlig 
over for den nationale regulerende 
myndighed for at kontrollere 
overvågningsprogrammet, og denne 
årsberetning offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Indfører idéen om en overvågningskomité, som på et overordnet niveau kontrollerer den 
overvågningsansvarliges arbejde.

Ændringsforslag 299
 Paul Rübig 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren efterlever stk. 

udgår
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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."

Or. de

Begrundelse

Adskillelsesbestemmelserne er afgørende for liberaliseringen af elmarkedet og kan derfor 
ikke betragtes som "uvæsentlige". Dette ville også medføre ændringer af selskabsretten, 
hvilket heller ikke kan beskrives som "uvæsentligt" i lyset af selskabsrettens store betydning 
for økonomien.

Ændringsforslag 300
 Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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."

udgår

Or. de

Begrundelse

Udvalgsproceduren, som savner demokratisk legitimitet, bør ikke anvendes til at afgøre 
indholdet af adskillelsesbestemmelserne for modellen med uafhængige systemoperatører. Det 
bør overlades til de medlemsstater, som vælger eller har valgt modellen med uafhængige 
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systemoperatører, at fastsætte bestemmelsernes indhold. 

Ændringsforslag 301
 Gunnar Hökmark 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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."

udgår

Or. en

Begrundelse

Slettelse af udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 302
 Angelika Niebler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”3a. Hvis en vertikal integration 
opretholdes af en medlemsstat, som 
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kontrollerer såvel 
transmissionssystemoperatøren som 
selskaber, der arbejder med produktion 
eller forsyning, gælder stk. 2 og 4."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er ens betingelser for statsejede og privatejede selskaber.

Ændringsforslag 303
 Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda og Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 10b
Effektiv juridisk adskillelse af 
transmissionssystemer
I. Aktiver, udstyr, personale og identitet
1. Transmissionssystemoperatørerne 
udstyres med de menneskelige, fysiske og 
økonomiske ressourcer fra de vertikalt 
integrerede selskaber, der er nødvendige 
for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, navnlig:
(i) transmissionssystemoperatøren skal eje 
aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige el-transmissionsvirksomhed, 
(ii) transmissionssystemoperatøren skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige el-
transmissionsvirksomhed, 
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(iii) der skal afsættes passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer i den årlige 
finansieringsplan.
De i foregående stk. omhandlede 
nødvendige aktiviteter for den almindelige 
el-transmissionsvirksomhed omfatter som 
minimum: 
- repræsentation af 
transmissionssystemoperatører og 
kontakter til tredjeparter og de nationale 
regulerende myndigheder;
- at give tredjeparter adgang til nettet og 
forvalte denne adgang, navnlig adgang 
for nye markedsaktører og producenter af 
vedvarende energi;
- opkrævning af adgangsafgifter, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003;
- drift, vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet;
- investeringsplanlægning, der sikrer, at 
systemet kan opfylde en rimelig 
efterspørgsel på lang sigt og garantere 
forsyningssikkerheden;
- juridisk bistand;
- regnskab og it-tjenester.
2. Det er ikke tilladt at lease personale 
eller yde tjenesteydelser mellem
afdelingerne i det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning.
3. Transmissionssystemoperatøren må 
ikke deltage i aktiviteter, som ikke er 
transmission, og som kunne være i 
konflikt med hans opgaver, herunder eje 
aktier eller interesser i noget selskab eller 
nogen del af det vertikalt integrerede 
selskab eller i noget andet elektricitets-
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eller gasselskab. Undtagelser kræver 
forudgående godkendelse af den 
nationale regulerende myndighed og er 
begrænset til aktier og interesser i andre 
netforetagender.
4. Transmissionssystemoperatøren skal 
have egen juridisk identitet, der er klart 
adskilt fra det vertikalt integrerede 
selskab, med egne identitetsstrategier, 
kommunikationsarbejde og lokaler.
5. Transmissionssystemoperatøren må 
ikke dele forretningsmæssigt fordelagtige 
og følsomme oplysninger med noget 
selskab i det vertikalt integrerede selskab, 
med mindre han gør dette med alle 
markedsdeltagere på en 
ikkediskriminerende måde. 
Transmissionssystemoperatøren skal 
definere disse oplysninger i samarbejde 
med den nationale regulerende 
myndighed.
6. Transmissionssystemoperatørens 
regnskaber skal revideres af en anden 
revisor end den, der anvendes af det 
vertikalt integrerede selskab og dets 
tilknyttede selskaber.  
II. Transmissionssystemoperatørledelsens 
og den administrerende 
direktørs/direktionens uafhængighed
7. Beslutning om udpegelse af og om 
afslutning af ansættelsesforholdet før tid 
for transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og medlemmer 
af direktionen og indgåelse eller opsigelse 
før tid af deres respektive 
ansættelseskontrakter skal anmeldes til 
den nationale regulerende myndighed. 
Disse aftaler eller afgørelser bliver 
bindende, med mindre den nationale 
regulerende myndighed inden for en frist 
på tre uger efter meddelelsen gør brug af 
sin vetoret. Der kan nedlægges veto i 
forbindelse med udnævnelser og 
indgåelse af tilsvarende kontraktmæssige 
aftaler, såfremt der opstår tvivl om den 
udnævnte administrerende direktørs eller 
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direktionsmedlemmers faglige 
uafhængighed, eller i tilfælde af uventet 
ophør af ansættelsesforholdet og de 
kontraktmæssige aftaler for den 
administrerende direktør eller 
direktionsmedlemmet; vetoretten kan 
anvendes, hvis der foreligger alvorlig tvivl 
om dette tiltags begrundelse og 
berettigelse. 
8. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer skal garanteres 
klagemuligheder til den nationale 
regulerende myndighed eller til en 
domstol, hvis de ønsker at klage over det 
uventede ophør af deres 
ansættelseskontrakter.
9. Den nationale regulerende myndighed 
træffer afgørelse om klagen inden for 
seks måneder. Undtagelser skal være 
begrundede.
10. Efter et afsluttet ansættelsesforhold 
hos en transmissionssystemoperatør må 
den tidligere administrerende direktør og 
de tidligere direktionsmedlemmer ikke 
ansættes i en afdeling af det vertikalt 
integrerede selskab, der arbejder med 
produktion eller forsyning, i en periode på 
ikke under tre år.
11. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke have nogen 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber i det vertikalt integrerede 
selskab ud over 
transmissionssystemoperatøren. Den 
pågældendes vederlag må for ingen dels 
vedkommende afhænge af aktiviteterne i 
det vertikalt integrerede selskab, men kun 
af aktiviteterne i 
transmissionssystemoperatøren.
12. Transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør og 
direktionsmedlemmer må ikke være 
direkte eller indirekte ansvarlige for den 
daglige drift i andre afdelinger af det 
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vertikalt integrerede selskab.
13. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af ovennævnte 
bestemmelser have hele den reelle 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede elselskab for så vidt angår de 
aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge nettene. Dette er 
ikke til hinder for, at der kan findes 
passende samarbejdsmekanismer for at 
sikre, at moderselskabet kan sætte 
samlede grænser for datterselskabets 
gældsætning. Moderselskabet må ikke 
give instrukser om den daglige drift eller 
om individuelle afgørelser om oprettelse 
eller opgradering af 
transmissionsledninger, som ikke går ud 
over beløbene i finansieringsplanen eller i 
et tilsvarende instrument.
III. Tilsynsorgan og bestyrelse
14. Formanden for 
transmissionssystemoperatørens 
tilsynsorgan eller bestyrelse samt alle 
bestyrelsens medlemmer må ikke deltage i 
en afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab. De må heller ikke være medlem 
af tilsynsorganet eller bestyrelsen i nogen 
virksomhed i det vertikalt integrerede 
selskab.
15. Tilsynsorganet eller bestyrelsen for en 
transmissionssystemoperatør skal bestå af 
uafhængige medlemmer, der udnævnes 
for en periode på mindst 5 år. 
Udnævnelsen af medlemmerne skal 
meddeles den regulerende myndighed og 
bliver bindende i overensstemmelse med 
betingelserne i stk. 6.
16. 15. For så vidt angår stk. 15, 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 
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som en interessekonflikt, herunder 
navnlig:
(a) ikke de seneste fem år inden 
udnævnelsen til medlem af 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 
arbejder med energiforsyning i 
forbindelse med hvervet som medlem af 
tilsynsorganet eller bestyrelsen
(d) ikke er medlem af bestyrelsen i en 
virksomhed, hvori det vertikalt integrerede 
selskab udpeger medlemmer til 
tilsynsorganet/bestyrelsen.
IV. Overvågningsansvarlig
17. Medlemsstaterne skal sikre, at 
transmissionssystemejeren opstiller et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
sikre, at diskriminerende adfærd er 
udelukket. Programmet skal også 
fastlægge transmissionssystemoperatørens 
ansattes specifikke forpligtelser for at 
opfylde dette mål. Disse skal godkendes af 
den nationale regulerende myndighed. 
Overholdelsen af dette program skal 
overvåges af en uafhængig 
overvågningsansvarlig. De nationale 
regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at pålægge sanktioner i 
tilfælde af 
transmissionssystemoperatørens 
manglende overholdelse af programmet.
18. Den administrerende direktør eller 
direktionen for 
transmissionssystemoperatøren udpeger 
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en person eller et organ som 
overvågningsansvarlig med ansvar for:
(i) at kontrollere gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet
(ii) at udarbejde en detaljeret 
årsberetning, som beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre 
gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet, og sende den til 
den nationale regulerende myndighed; at 
definere foranstaltninger til 
gennemførelse af 
overvågningsprogrammet og forelægge 
beretningen for den regulerende 
myndighed;
(iii) at udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse.
19. Den overvågningsansvarliges 
uafhængighed skal navnlig sikres via 
betingelserne i ansættelseskontrakten.
20. Den overvågningsansvarlige skal have 
mulighed for regelmæssigt at henvende 
sig til tilsynsorganet/bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren og det 
vertikalt integrerede selskab og den 
nationale regulerende myndighed.
21. Den overvågningsansvarlige deltager i 
alle møder i tilsynsorganet eller 
bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, hvor 
følgende emner behandles:
(i) 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
(ii) projekter, der har til formål at drive, 
vedligeholde og udvikle 
transmissionsnetsystemet, herunder 
investeringer i sammenkoblinger og 
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tilslutninger
(iii) regler om balancering, herunder 
regler om reservestrøm
(iv) køb af energi med henblik på at 
dække energitab.
22. Den overvågningsansvarlige skal 
under disse møder forhindre, at 
oplysninger om produktions- eller 
forsyningsaktiviteter, som kan være 
forretningsmæssigt fordelagtige, bliver 
videregivet på en diskriminerende måde til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen.
23. Den overvågningsansvarlige har 
adgang til alle relevante regnskaber, 
dokumenter og kontorer hos 
transmissionssystemoperatøren samt til 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
vedkommende kan udføre sine opgaver på 
tilfredsstillende vis.
24. Den overvågningsansvarlige 
udnævnes og afsættes af den 
administrerende direktør eller direktionen 
efter forudgående godkendelse af den 
nationale regulerende myndighed. 
25. Efter mandatets ophør må den 
overvågningsansvarlige ikke have 
forretningsmæssige forbindelser med det 
vertikalt integrerede selskab i en periode 
på ikke under fem år.
V. Udvikling af nettene og beføjelser til at 
træffe beslutninger om investeringer
26. Ttransmissionssystemoperatører skal 
mindst hvert andet år udarbejde en 10-
årig udviklingsplan for netværket. De skal 
iværksætte effektive foranstaltninger med 
henblik på at garantere systemdækningen 
og forsyningssikkerheden.
27. Den 10-årige 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 
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vedtagne investeringer og finde nye 
investeringer, for hvilke der skal træffes 
en gennemførelsesbeslutning inden for de 
næste tre år.
28. Som led i udarbejdelsen af sin 10-
årige netudviklingsplan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et rimeligt 
skøn over udviklingen i produktion, 
forbrug og udveksling med tredjelande og 
tager i den forbindelse hensyn til 
regionale og europæiske eksisterende 
investeringsplaner for netværk. 
Transmissionssystemoperatøren skal i 
rimelig tid sende udkastet til denne plan 
til den nationale regulerende myndighed.
29. Den nationale regulerende myndighed 
skal på grundlag af et udkast til den 10-
årige netudviklingsplan høre alle 
relevante netbrugere på en åben og 
gennemsigtig måde og kan offentliggøre 
resultatet af høringsprocessen, herunder 
navnlig mulige behov for investeringer. 
30. Den regulerende myndighed 
undersøger, om udkastet til den 10-årige 
netudviklingsplan dækker alle de 
investeringsbehov, der blev identificeret 
under høringen.  Denne myndighed kan 
forpligte transmissionssystemoperatøren 
til at ændre sit udkast.
31. Afviser 
transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den 10-årige netudviklingsplan, 
og som skal gennemføres inden for de 
næste tre år, skal medlemsstaterne sikre, 
at den nationale regulerende 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 
eller
(b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive bud på den nødvendige investering 
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i transmissionssystemet og samtidig 
pålægge transmissionssystemoperatøren:
- at acceptere finansiering fra 
tredjepartsside
- at acceptere opførelse ved tredjepart 
eller at opføre de pågældende aktiver og
- at drive det pågældende nye aktiv og
- pålægge transmissionssystemoperatøren 
at acceptere en kapitalforøgelse for at 
finansiere de nødvendige investeringer og 
lade uafhængige investorer deltage i 
kapitalen.
De relevante finansieringsordninger skal 
forelægges den nationale regulerende 
myndighed til godkendelse. 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.
32. Den kompetente regulerende 
myndighed kontrollerer og evaluerer 
gennemførelsen af investeringsplanen.
VI. Beslutningskompetence med hensyn 
til tilslutning af nye kraftværker til 
transmissionsnettet
33. 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.
34. Transmissionssystemoperatører har 
ikke ret til at nægte tilslutningen af nye 
kraftværker med den begrundelse, at der 
muligvis i fremtiden vil være 
begrænsninger i transmissionsnetværkets 
disponible kapacitet, f.eks. overbelastning 
i fjerne dele af transmissionsnettet.  
Transmissionssystemoperatører er 
forpligtet til at forelægge de nødvendige 
oplysninger.
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35. Transmissionssystemoperatører 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.
VII. Regionalt samarbejde
36. Medlemsstater, som vælger denne 
løsning, skal pålægge 
transmissionssystemoperatørerne præcise 
forpligtelser inden for en klart defineret 
tidsramme, som fører frem til oprettelse af 
et fælles regionalt lastfordelingscenter 
med ansvar for sikkerhedsmæssige 
spørgsmål senest seks år efter direktivets 
ikrafttræden.
37. I tilfælde af samarbejde mellem flere 
lande på regionalt plan kan 
Kommissionen efter fælles anmodning fra 
de berørte lande udpege en regional 
koordinator.
38. 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 skal navnlig:
(a) fremme nye effektive investeringer i 
sammenkoblinger. Den regionale 
koordinator skal med henblik herpå bistå 
transmissionssystemoperatørerne i 
forbindelse 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 
nettene. Den regionale koordinator skal 
med henblik herpå medvirke til 
koordineringen af 
transmissionssystemoperatører, nationale 
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regulerende myndigheder og andre 
kompetente nationale myndigheder i 
forbindelse med udarbejdelsen af fælles 
regler for kapacitetsfordeling 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.
VIII. Sanktioner
39. Med henblik på at udføre de opgaver, 
der er pålagt den i henhold til denne 
artikel, kan den nationale regulerende 
myndighed:
(i) udbede sig alle informationer fra 
transmissionssystemoperatøren og direkte 
kontakte alle 
transmissionssystemoperatørens ansatte; i 
tvivlstilfælde gælder samme rettigheder i 
forhold til det vertikalt integrerede selskab 
og dets tilknyttede selskaber;
(ii) gennemføre alle nødvendige 
inspektioner hos 
transmissionssystemoperatøren og i 
tvivlstilfælde hos det vertikalt integrerede 
selskab og dets tilknyttede selskaber; 
bestemmelserne i artikel 20 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2003 vedrørende 
gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82 er gældende.
40. Med henblik på at udføre de opgaver, 
der er pålagt den i henhold til denne 
artikel, har den nationale regulerende 
myndighed kompetence til at pålægge 
effektive, passende og afskrækkende 
sanktioner på 
transmissionssystemoperatører og/eller 
vertikalt integrerede selskaber, som ikke 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
denne artikel eller den nationale 
regulerende myndigheds afgørelser. 
Denne kompetence omfatter retten til:
(i) at pålægge effektive, passende og 
afskrækkende bøder i forhold til 
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netværkselskabets omsætning;
(ii) at udstede pålæg om at ændre en 
diskriminerende adfærd;
(iii) at inddrage, i det mindste delvis, 
transmissionssystemoperatørens licens i 
tilfælde af gentagne overtrædelser af 
adskillelsesbestemmelserne i henhold til 
denne artikel."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne får mulighed for at liberalisere deres markeder yderligere uden 
nødvendigvis at ty til ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 304
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 b (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Efterspørgselsmæssige muligheder såsom udbud, automatisk lastfordeling af industriudstyr 
eller intelligente målere på efterspørgselssiden bør altid sættes over for forsyningsmæssige 
muligheder på lige fod. Disse muligheder kan være mere økonomiske og er generelt bedre 
med henblik på at minimere emissionerne under spidsbelastning. 
Transmissionssystemoperatørerne bør have ansvaret for at vurdere sådanne ressourcer og 
prioritere dem ud fra regler, som fastsættes af de regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 305
 Gunnar Hökmark 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 c (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
"3. En national regulerende myndighed
skal kræve, at systemoperatøren ved 
lastfordelingen af produktionsanlæggene 
giver forrang til nye produktionsanlæg, 
som anvender kernekraft, vedvarende 
energikilder eller affald eller 
kombinerede kraftvarmeværker,
undtagen når krav om teknisk 
balancering eller sikkerheden og nettenes 
pålidelighed bringes i fare."

Or. en

Begrundelse

Nye produktionsanlæg, som anvender kernekraft og vedvarende energi, skal gives prioriteret 
adgang til nettet, forudsat der ikke er nogen tekniske balanceringsproblemer forbundet 
hermed. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for at opfylde deres mål for vedvarende 
energi.
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Ændringsforslag 306
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 c (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
“3. En medlemsstat skal kræve, at 
systemoperatøren ved lastfordelingen af 
produktionsanlæggene giver forrang til 
produktionsanlæg, der anvender 
vedvarende energikilder [...], eller som
har en kombineret kraft-varme-
produktion."

Or. en(Ændrer et ord og sletter to ord i artikel 11, stk. 3, i direktiv 2003/54/EF).

Begrundelse

Med henblik på at nå målet om, at 20 % af EU's energiforbrug skal dækkes af vedvarende 
energikilder inden 2020, skal der garanteres prioriteret netadgang for vedvarende energi.

Ændringsforslag 307
 Mechtild Rothe 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 c (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
"3. En medlemsstat skal kræve, at 
systemoperatøren ved lastfordelingen af 
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produktionsanlæggene giver forrang til 
produktionsanlæg, der anvender 
vedvarende energikilder eller affald, 
eller som har en kombineret kraft-
varme-produktion."

Or. en(Samme ordlyd som artikel 26, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF med ændring af ordet "kan" 
til "skal")

Begrundelse

EU har sat sig et bindende mål på 20 % vedvarende energi i 2020. Hvis dette mål skal nås, 
skal den nuværende store variation mellem medlemsstaterne med hensyn til andelen af 
vedvarende energi overvindes ved at give prioriteret adgang til nettet for vedvarende energi.

Ændringsforslag 308
 Britta Thomsen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 c (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
"3. En medlemsstat skal kræve, at 
systemoperatøren ved lastfordelingen af 
produktionsanlæggene giver forrang til 
produktionsanlæg, der anvender 
vedvarende energikilder eller affald, 
eller som har en kombineret kraft-
varme-produktion."

Or. en(Samme ordlyd som artikel 26, stk. 2, i direktiv 2003/54/EF med ændring af ordet "kan" 
til "skal")
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Begrundelse

Efterhånden som udviklingen af regionale energimarkeder skrider frem, er det vigtigt, at der 
gøres en indsats for at sikre, at der ikke opstår et tomrum i reguleringen mellem det nationale 
og det regionale marked. Det er derfor nødvendigt at specificere de nationale regulerende 
myndigheders kompetence på disse områder.

Ændringsforslag 309
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 d (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8d) Artikel 11, stk. 4, udgår.

Or. en(Slettelse af artikel 11, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Der er ingen grund til at prioritere brændstofkilder.

Ændringsforslag 310
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 e (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8e) Artikel 11, stk. 5, affattes således:
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“5. Medlemsstaterne eller de regulerende 
myndigheder skal kræve, at 
transmissionssystemoperatører opfylder 
mindstekrav med hensyn til drift, 
vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet, herunder 
sammenkoblingskapacitet.

Or. en(Stort set samme ordlyd som artikel 11, stk. 5, i direktiv 2003/54/EF med ændring og 
tilføjelse af nogle få elementer i den eksisterende tekst)

Begrundelse

Aftalte og offentlige standarder, regler og procedurer for drift, vedligeholdelse og udvikling 
af nettet er vigtige for det indre markeds funktion. Derfor bør alle 
transmissionssystemoperatører forpligtes til at opfylde sådanne standarder. Denne tekniske 
opgave varetages bedst af regulerende myndigheder, som har pligt til at sikre 
ikkediskriminerende adgang til transmissionsnettet og fastsætte tariffer for 
transmissionsnettet.

Ændringsforslag 311
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 f (ny)
 Direktiv 2003/54/EF 
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8f) Artikel 11, stk. 6, affattes således:
“6. Transmissionssystemoperatører 
anvender gennemsigtige, ikke-
diskriminerende markedsbaserede 
metoder ved anskaffelse af den energi, 
de anvender til at dække energitab og 
reservekapacitet i deres system, når de 
udøver denne aktivitet. Den indkøbte 
energis andel af vedvarende energi bør 
ikke være lavere end den eller de 
pågældende medlemsstaters 
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forpligtelser."

Or. en(Tilføjelse af et element til artikel 11, stk. 6 i direktiv 2003/54/EF)

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne bør bidrage til de enkelte medlemsstaters mål for andelen 
af vedvarende energi. De regulerende myndigheder bør kunne kræve, at 
transmissionssystemoperatørernes indkøb indeholder en vis andel vedvarende energi.

Ændringsforslag 312
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8g) I artikel 11 indsættes følgende 
stykke:

"7a. Transmissionssystemoperatørerne 
letter store slutbrugeres og 
slutbrugerrepræsentanters medvirken til 
tilpasning af markeder. I tilfælde, hvor 
produktions- og efterspørgselsudbud har 
samme pris, skal efterspørgslen 
prioriteres."

Or. en(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 
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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 313
 Rebecca Harms og Claude Turmes 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8h) I artikel 11 indsættes følgende 
stykke:

"7b. De nationale regulerende 
myndigheder skal sikre, at 
balanceringsbestemmelserne og tarifferne 
harmoniseres korrekt i alle medlemsstater 
senest den ...*. De skal navnlig sikre, at 
store slutbrugere, 
slutbrugerrepræsentanter og decentrale 
producenter er i stand til effektivt at 
bidrage til balanceringsydelser og andre 
relevante hjælpeydelser.
* To år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse."

Or. en(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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