
AM\717987DA.doc PE404.543v03-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2007/0196(COD)

27.3.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
178 - 274

Udkast til betænkning
Romano Maria La Russa
(PE400.700v01-00)

Fælles regler for det indre marked for naturgas

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))



PE404.543v03-00 2/123 AM\717987DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\717987DA.doc 3/123 PE404.543v03-00

DA

Ændringsforslag 178
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 c (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(2c) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 5a
Europæisk solidaritet

1. Medlemsstaterne koordinerer deres 
aktiviteter for at sikre en sikker, 
diversificeret og effektiv gasforsyning på 
det europæiske marked. Medlemsstaterne 
samarbejder på følgende områder:
(a) samordning af nationale 
beredskabsforanstaltninger, jf. artikel 8 i 
direktiv 2004/67/EF
(b) identifikation og om nødvendigt 
udbygning eller opgradering af 
sammenkoblinger i elektricitets- og 
naturgasnettet
(c) forudsætninger og praktiske 
foranstaltninger for gensidig bistand.
2. Medlemsstaterne samarbejder om at 
udarbejde og gennemføre nye projekter i 
forbindelse med sammenkoblinger mellem 
medlemsstater, LNG-faciliteter og 
oplagring med henblik på at fjerne 
isolerede markeder og derigennem 
bidrage til at skabe et indre marked for 
gas i Europa.
3. Medlemsstaterne koordinerer deres 
aktiviteter i forhold til 
tredjelandsleverandører for at sikre 
gennemførelsen af en fælles europæisk 
energipolitik.
4. Kommissionen udarbejder tekniske og 
økonomiske foranstaltninger for at skabe, 
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som en prioritet, ny infrastruktur for 
isolerede markeder, som sammenkobler 
medlemsstaternes nationale 
transmissionssystemer."

Or. it

Ændringsforslag 179
 Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at varetage forsyningssikkerheden 
på det indre marked for naturgas 
samarbejder medlemsstaterne for at 
fremme den regionale og bilaterale 
solidaritet.

1. For at varetage forsyningssikkerheden 
på det indre marked for naturgas 
samarbejder medlemsstaterne for at 
fremme den regionale og bilaterale 
solidaritet uden at pålægge 
markedsaktørerne uforholdsmæssigt store 
byrder.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at solidaritetsaftaler ikke forvrider markedet, og at prissignaler fortsat er 
effektive, især i perioder med stor efterspørgsel.

Ændringsforslag 180
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at varetage forsyningssikkerheden 
på det indre marked for naturgas 

1. For at varetage forsyningssikkerheden 
på det indre marked for naturgas 
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samarbejder medlemsstaterne for at 
fremme den regionale og bilaterale 
solidaritet.

samarbejder medlemsstaterne for at 
udvikle sammenkoblinger og fremme den 
regionale og bilaterale solidaritet.

Or. it

Ændringsforslag 181
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Samarbejdet omfatter situationer, der på 
kort sigt fører til eller sandsynligvis vil føre 
til en alvorlig forsyningsafbrydelse, der 
påvirker en medlemsstat. Det omfatter:

2. Samarbejdet omfatter situationer, der på 
kort sigt fører til eller sandsynligvis vil føre 
til en alvorlig forsyningsafbrydelse, der 
påvirker en medlemsstat. 

(a) samordning af nationale 
beredskabsforanstaltninger, jf. artikel 8 i 
direktiv 2004/67/EF
(b) identifikation og om nødvendigt 
udbygning eller opgradering af 
sammenkoblinger i elektricitets- og 
naturgasnettet
(c) forudsætninger og praktiske 
foranstaltninger for gensidig bistand.

Or. it

Ændringsforslag 182
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen holdes underrettet om 3. Kommissionen, de øvrige medlemsstater 
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dette samarbejde. og markedsaktører holdes underrettet om 
dette samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre principperne om reguleringspraksis og 
gennemsigtighed med hensyn til regler og retningslinjer for dette samarbejde og gensidig 
bistand.

Ændringsforslag 183
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 
30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt og må 
afvises.
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Ændringsforslag 184
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 
30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er efter vores opfattelse ikke behov for retningslinjer med hensyn til regional solidaritet, 
da artiklen allerede indeholder de vigtigste bestemmelser.

Ændringsforslag 185
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 

udgår
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30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Hensigten med forslaget om udvalgsproceduren er at begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse. Det ville betyde, at vigtige beslutninger om udformningen af det indre marked for 
energi blev unddraget den demokratiske lovgivningsproces. Da resultaterne af en 
udvalgsprocedure kan være meget vidtgående, og da der med sådanne grundlæggende 
bestemmelser træffes afgørelse om substansen i de udskillelsesregler, som 
distributionsnetoperatørerne er underlagt, må dette afvises af principielle årsager.

Ændringsforslag 186
 Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 
30, stk. 3.

4. Kommissionen vedtager retningslinier 
for samarbejde om regional solidaritet 
senest et år efter dette direktivs 
ikrafttræden. 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 
30, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 187
 Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 
30, stk. 3.

4. Kommissionen kan ændre retningslinier 
for samarbejde om regional solidaritet. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, ændres
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 188
 Dorette Corbey og Lambert van Nistelrooij 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 
30, stk. 3.

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet under overholdelse af den 
nationale suverænitet over 
naturressourcer. 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 
30, stk. 3.

Or. nl
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Begrundelse

Solidaritet er godt, men hvert enkelt land skal bevare kontrollen over sine egne 
naturressourcer.

Ændringsforslag 189
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel - 5 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
solidaritet. 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 
30, stk. 3.

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for samarbejde om regional 
og europæisk solidaritet. 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 
30, stk. 3.

Or. it

Ændringsforslag 190
 Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen og Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
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ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1775/2005.

ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. 

2. Hvis samarbejdet mellem flere 
medlemsstater på regionalt niveau støder 
på væsentlige vanskeligheder, kan 
Kommissionen efter fælles anmodning fra 
de pågældende medlemsstater efter aftale 
med alle de involverede medlemsstater 
udpege en regional koordinator. 
3. Den regionale koordinator fremmer på 
regionalt niveau samarbejdet mellem 
nationale regulerende myndigheder og 
andre kompetente offentlige myndigheder, 
netoperatører, gasudvekslinger, 
netbrugere og markedsaktører. Den 
regionale koordinator skal navnlig:
(a) fremme nye effektive investeringer i 
sammenkoblinger. Til dette formål bistår 
den regionale koordinator 
systemoperatørerne i at udarbejde deres 
regionale sammenkoblingsplan og 
bidrager til koordineringen af deres 
investeringsbeslutninger og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, af deres procedure for 
kapacitetsvurdering og -tildeling (open 
season procedure);
(b) fremme effektiv og sikker brug af 
nettene. Til dette formål bidrager den 
regionale koordinator til koordineringen 
mellem transmissionssystemoperatørerne, 
de nationale regulerende myndigheder og 
andre kompetente nationale offentlige 
myndigheder i udarbejdelsen af deres 
fælles tildelinger og fælles 
sikkerhedsmekanismer;
(c) fremsende en årlig rapport til 
Kommissionen og medlemsstaterne om de 
opnåede fremskridt i regionen og om 
eventuelle vanskeligheder eller hindringer 
for et sådant fremskridt.
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Or. en

Begrundelse

De regionale koordinatorer kunne spille en vigtig rolle med hensyn til at lette dialogen 
mellem medlemsstaterne, især med hensyn til grænseoverskridende investeringer.

Ændringsforslag 191
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1775/2005.

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og nationale regulerende 
myndigheder samarbejder indbyrdes om at 
integrere deres nationale markeder, i det 
mindste på regionalt plan. De fremmer 
navnlig samarbejdet mellem regionale 
netoperatører med det formål at opnå et 
konkurrencepræget indre marked og 
fremme harmoniseringen af deres retlige 
og administrative rammer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at det regionale samarbejde fører til et foreneligt og ægte fælles europæisk 
marked, bør der også kræves interregionalt samarbejde af regulerende myndigheder, 
transmissionssystemoperatører og ACER. ACER bør også have kompetence til at fremsætte 
passende anbefalinger for at lette integreringen af markedet.
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Ændringsforslag 192
 Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

Medlemsstaterne og deres nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører med det formål at opnå et 
konkurrencepræget indre marked og 
fremme harmoniseringen af deres retlige 
og administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005."

Or. en

Begrundelse

Regionalt samarbejde kunne fremme markedsintegrationen og skabe et konkurrencepræget 
europæisk marked. For at sikre, at det regionale samarbejde fører til et foreneligt og ægte 
fælles europæisk marked, bør der også kræves interregionalt samarbejde af regulerende 
myndigheder, transmissionssystemoperatører og ACER. Intet skridt hen mod regionale 
markeder må blive eksklusivt, og der skal være en klar lovgivningsramme for det pågældende 
marked.

Ændringsforslag 193
 Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

Medlemsstaterne og deres nationale 
regulerende myndigheder samarbejder 
indbyrdes om at integrere deres nationale 
markeder, i det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører med det formål at opnå et 
konkurrencepræget indre marked og 
fremme harmoniseringen af deres retlige 
og administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005."

Or. en

Begrundelse

Regionalt samarbejde kunne fremme markedsintegrationen og skabe et konkurrencepræget 
europæisk marked. For at sikre, at samarbejdet fører til et foreneligt og ægte fælles 
europæisk marked, bør der også kræves interregionalt samarbejde af regulerende 
myndigheder, transmissionssystemoperatører og ACER. ACER bør også have kompetence til 
at fremsætte passende anbefalinger for at lette integreringen af markedet. Intet skridt hen 
mod regionale markeder må blive eksklusivt, og der skal være en klar lovgivningsramme for 
de pågældende markeder.

Ændringsforslag 194
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 

Medlemsstaterne og de regulerende 
myndigheder samarbejder indbyrdes om at 
integrere deres nationale markeder, i det 
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Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå 
ensartethed i deres retlige og 
administrative rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

mindste på regionalt plan. De sikrer
navnlig samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og letter harmoniseringen af 
deres retlige og administrative rammer. De 
regionale samarbejdsforanstaltninger 
omfatter det geografiske område, 
Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med artikel 2h, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1775/2005.

Or. it

Ændringsforslag 195
 Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og sikrer ensartethed i deres 
retlige og administrative rammer. Desuden 
sikrer medlemsstaterne et mindsteniveau 
for sammenkobling mellem 
nabomedlemsstater. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at skabe et ægte indre marked for gas skal der være tilstrækkeligt med 
sammenkoblinger mellem medlemsstaterne. Flere sammenkoblinger vil også øge 
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forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 196
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1a. Opstår der betydelige problemer i 
samarbejdet mellem flere lande på 
regionalt plan, kan Kommissionen udpege 
en regional koordinator efter aftale med 
medlemsstaterne. 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. Med henblik herpå bidrager den 
regionale koordinator til koordineringen 
mellem transmissionssystemoperatører, 
nationale regulerende myndigheder og 
andre kompetente nationale offentlige 
myndigheder vedrørende udarbejdelse af 
fælles tildelinger og fælles 
sikkerhedsmekanismer;
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(c) fremsende en årlig rapport til 
Kommissionen og medlemsstaterne om de 
fremskridt, der er opnået i regionen, og 
om eventuelle vanskeligheder eller 
hindringer for et sådant fremskridt."

Or. en

Begrundelse

Indsættelse af en regional koordinator vil fremme det regionale samarbejde.

Ændringsforslag 197
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Agenturet samarbejder med de 
nationale regulerende myndigheder og 
udskilte transmissionssystemoperatører i 
overensstemmelse med dette direktivs
kapitel III for at sikre konvergens mellem 
reguleringsordningerne i de forskellige 
regioner med det sigte at skabe et indre 
konkurrencemarked. Hvor der efter 
agenturets opfattelse er behov for 
bindende regler for et sådant samarbejde, 
fremsætter det passende anbefalinger. 
Agenturet skal blive den ansvarlige 
regulerende myndighed på de regionale 
markeder."

Or. en
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Ændringsforslag 198
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 a (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 6a
Vertikalt integrerede selskaber
For at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed skal medlemsstaterne 
sikre, at vertikalt integrerede foretagender 
fra [gennemførelsesdato + 1 år] 
overholder enten artikel 7, stk. 1, litra a) 
til d), eller artikel 9 eller bestemmelserne i 
artikel 9b."

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres en alternativ metode til at sikre transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed inden for de integrerede selskaber.

Ændringsforslag 199
 Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul og Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”-1. For at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed skal medlemsstaterne 
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sikre, at vertikalt integrerede foretagender 
fra [gennemførelsesdato + 1 år] 
overholder enten artikel 7, stk. 1, litra a) 
til d), eller artikel 9 eller bestemmelserne i 
artikel 9b."

Or. en

Begrundelse

Denne ændring indfører en effektiv 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 200
 Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata og Catherine Trautmann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"–1. For at sikre 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed skal medlemsstaterne 
sikre, at vertikalt integrerede foretagender 
fra [gennemførelsesdato + 1 år] 
overholder enten artikel 7, stk. 1, litra a) 
til d), eller artikel 9 eller bestemmelserne i 
artikel 9b."

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.
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Ændringsforslag 201
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – 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, eller 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.

Ændringsforslag 202
 Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – 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 

udgår
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indgår i et vertikalt integreret selskab.

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke relevant i et system med fuld ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 203
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – 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

Begrundelse

Dette er ikke relevant i et system med fuld ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 204
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 4
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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

Begrundelse

Dette er ikke relevant i et system med fuld ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 205
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – 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 transmis-
sionssystemoperatør 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 9a.

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som transmis-
sionssystemoperatør i flere medlemsstater 
for de pågældende transmissionssystemer. 
Intet andet selskab kan indgå i dette 
jointventure, medmindre det fuldt ud 
opfylder denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Selskaber, der ikke er fuldt adskilte, må ikke gives tilladelse til at optræde som 
transmissionssystemoperatør.
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Ændringsforslag 206
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – 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 transmis-
sionssystemoperatør 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 9a.

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som transmis-
sionssystemoperatør i flere medlemsstater 
for de pågældende transmissionssystemer. 
Intet andet selskab kan indgå i dette 
jointventure, medmindre det fuldt ud 
opfylder denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Selskaber, der ikke er fuldt adskilte, må ikke gives tilladelse til at optræde som 
transmissionssystemoperatør.

Ændringsforslag 207
 Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – 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 transmis-

5. Forpligtelsen i stk. 1, litra a), anses for 
opfyldt, hvis flere selskaber, der ejer 
transmissionssystemer, har oprettet et 
jointventure, der fungerer som transmis-
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sionssystemoperatør 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 9a.

sionssystemoperatør i flere medlemsstater 
for de pågældende transmissionssystemer. 
Intet andet selskab kan indgå i dette 
jointventure, medmindre det fuldt ud 
opfylder denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Selskaber, der ikke er fuldt adskilte, må ikke gives tilladelse til at optræde som 
transmissionssystemoperatør.

Ændringsforslag 208
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sørger for, at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger, 
jf. artikel 10, 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 10, 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;
(b) at transmissionssystemoperatøren 
opstiller et overvågningsprogram, der 
beskriver de foranstaltninger, der skal 
træffes for at sikre, at diskriminerende 
adfærd er udelukket, og at 
gennemsigtighedskravene overholdes. 
Programmet skal også fastlægge 
transmissionssystemoperatørens ansattes 
specifikke forpligtelser for at opfylde dette 
mål. Overholdelsen af disse forpligtelser 
skal overvåges af en uafhængig 
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overvågningsansvarlig. De nationale 
regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at pålægge sanktioner i 
tilfælde af 
transmissionssystemoperatørens 
manglende overholdelse af programmet;
(c) 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) udsende anbefalinger vedrørende 
overvågningsprogrammet og dets 
gennemførelse;
(d) 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.

Ændringsforslag 209
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6 a (ny)
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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 210
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6a. Adskillelse af vertikalt integrerede 
selskaber må ikke føre til en stigning i 
gaspriserne for forbrugerne eller andre 
negative sociale konsekvenser."

Or. xm

Ændringsforslag 211
 Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6a. Bestemmelserne i denne artikel 
gælder for alle transmissionssystemejere/-
operatører uanset deres oprindelsesland."

Or. en

Begrundelse

Alle transmissionssystemoperatører, som opererer i EU, bør være underlagt samme regler.

Ændringsforslag 212
 Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6a. Bestemmelserne i denne artikel
gælder for alle transmissionssystemejere/-
operatører uanset deres oprindelsesland."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 213
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6 b (ny)
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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 
artikel 30, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør have mulighed for at vedtage retningslinier, som sikrer, at forpligtelserne i 
artikel 7, stk. 6 (ny), bliver efterlevet.

Ændringsforslag 214
 Eugenijus Maldeikis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6b. 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 215
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 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. 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 216
 Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 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. en

Begrundelse

Forslag, som udelukker investeringer fra tredjelande, vil føre til nedsat investeringsdiversitet, 
som kan føre til manglende investeringer, en langsommere proces frem mod at opnå et 
fungerende indre marked og en forringelse af systemets diversitet og fleksibilitet.

Ændringsforslag 217
 Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a udgår
Kontrol over transmissionssystemejere og 
transmissionssystemoperatører
1. Uden at fællesskabets internationale 
forpligtelser herved indskrænkes, må 
transmissionssystemer eller 
transmissionssystemoperatører ikke 
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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. en

Begrundelse

Erstattes af det nye stk. 7 i artikel 7. Forslag, som udelukker investeringer fra tredjelande, vil 
føre til nedsat investeringsdiversitet, som kan føre til manglende investeringer, en 
langsommere proces frem mod at opnå et fungerende indre marked og en forringelse af 
systemets diversitet og fleksibilitet.

Ændringsforslag 218
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 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. en
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Begrundelse

I betragtning af den faldende gasproduktion i EU og det presserende behov for investeringer i 
gasinfrastrukturen bør udenlandske investorer ikke udelukkes fra at investere i den 
europæiske infrastruktur.

Ændringsforslag 219
 Constanze Angela Krehl 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 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

Begrundelse

I betragtning af den faldende hjemlige produktion af naturgas og det presserende behov for 
investeringer i gasinfrastrukturen må udenlandske producenter ikke udelukkes som 
investorer. Hvis producenterne i vidt omfang blev udelukket fra at investere i den europæiske 
gasinfrastruktur, ville man på forhånd udelukke et "commitment" fra producentniveauet for 
den europæiske forsyningssikkerhed, som kunne være forbundet med disse investeringer. 
Desuden truer forslagene det mangeårige partnerskab med producentlandene.
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Ændringsforslag 220
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a 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

Begrundelse

I betragtning af den faldende hjemlige produktion af naturgas og det presserende behov for 
investeringer i gasinfrastrukturen må udenlandske producenter ikke udelukkes som 
investorer. Hvis producenterne i vidt omfang blev udelukket fra at investere i den europæiske 
gasinfrastruktur, ville man på forhånd udelukke et "commitment" fra producentniveauet for 
den europæiske forsyningssikkerhed, som kunne være forbundet med disse investeringer. 
Desuden truer forslagene det mangeårige partnerskab med producentlandene.
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Ændringsforslag 221
 Eluned Morgan og Claude Turmes 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at fællesskabets internationale 
forpligtelser herved indskrænkes, må 
transmissionssystemer eller 
transmissionssystemoperatører ikke 
kontrolleres af en eller flere personer fra 
tredjelande.

1. Uden at fællesskabets internationale 
forpligtelser herved indskrænkes, må 
transmissionssystemer eller 
transmissionssystemoperatører, lagre eller 
lageroperatører, fordelingscentre eller 
fordelingscenteroperatører ikke 
kontrolleres af en eller flere personer fra 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Lagerfaciliteter for gas og fordelingscentre er vigtige elementer i gasinfrastrukturen som 
transmissionssystemer, og bestemmelsen vedrørende tredjelande bør derfor også omfatte 
disse aktiviteter.

Ændringsforslag 222
 Gabriele Albertini 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a – 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 har til formål at etablere 
en fælles ramme for investeringer i 
energisektoren og åbne energimarkedet i 
et tredjeland også for selskaber, der er 
etableret i EU, og som er indgået med et 
eller flere tredjelande, som Fællesskabet er 
part i, kan betyde, at der bør gøres en 
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undtagelse fra stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af en aftale mellem Fællesskabet og tredjelande skal præciseres, så den entydigt 
henviser til en specifik aftale om energispørgsmål, som sikrer korrekt overholdelse af reglerne 
på såvel europæiske som udenlandske markeder, gensidighed og en omfattende 
investeringsbeskyttelse.

Ændringsforslag 223
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 a – 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 har til formål at etablere 
en fælles ramme for investeringer i 
energisektoren og åbne energimarkedet i 
et tredjeland også for selskaber, der er 
etableret i EU, 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

Begrundelse

Definitionen af en aftale mellem Fællesskabet og tredjelande skal præciseres, så den entydigt 
henviser til en specifik aftale om energispørgsmål, som sikrer korrekt overholdelse af reglerne 
på såvel europæiske som udenlandske markeder og gensidighed. Når tredjelandes 
virksomheder får adgang til det europæiske marked, bør samme ret til adgang gives til de 
europæiske virksomheder, som ønsker at gå ind på disse tredjelandes markeder.
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Ændringsforslag 224
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b 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 op-
fyldt kravene i artikel 7, stk. 1, og artikel 
7a, 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 7a, ansøger om certificering, 
afvises ansøgningen, medmindre 
transmissionssystemejeren eller 
transmissionssystemoperatøren påviser, at 
der ikke er mulighed for at den 
pågældende organisation i strid med 
artikel 7, 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 7, 
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stk. 1, eller artikel 7a må tages op til 
fornyet vurdering.
4. De regulerende myndigheder 
overvåger, at 
transmissionssystemoperatørerne til 
stadighed opfylder artikel 7, stk. 1, og 
artikel 7a. De indleder en certificerings-
procedure 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 7, stk. 1, 
eller artikel 7a, eller når de har grund til 
at tro, at der kan være forekommet en 
sådan overtrædelse, eller
(c) efter begrundet anmodning fra 
Kommissionen.
5. De regulerende myndigheder træffer 
afgørelse om certificering af en transmis-
sionssystemoperatør senest fire måneder 
efter modtagelsen af transmissionssystem-
operatørens 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 
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anledning til alvorlig tvivl om dens 
forenelighed med artikel 7, stk. 1, artikel 
7a eller artikel 7b, stk. 2, træffer den 
afgørelse om at indlede en behandling af 
sagen senest to måneder efter at have 
modtaget anmeldelsen. 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 7, stk. 1, artikel 7a eller artikel 7b, 
stk. 2, ikke er overholdt.
9. Træffer Kommissionen ikke afgørelse 
om at behandle sagen eller endelig 
afgørelse inden for tidsfristerne 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 transmissions-
systemoperatører og virksomheder, der 
varetager produktions- eller 
forsyningsopgaver, udbede sig enhver 
oplysning, der er relevant for varetagelsen 
af deres opgaver i medfør af denne 
artikel.
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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 
30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 225
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – 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 
30, stk. 3.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette bør ikke besluttes af Kommissionen under anvendelse af udvalgsproceduren, men under 
anvendelse af den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 226
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – 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 
30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om udpegning og certificering af transmissionsnetoperatører er allerede 
tilstrækkeligt dækket i direktivet. Det er derfor ikke nødvendigt at give bemyndigelse til at 
udstede retningslinjer.

Ændringsforslag 227
 Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – stk. 13
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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 
30, stk. 3.

13. Kommissionen kan ændre
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, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 228
 Pia Elda Locatelli 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – stk. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"13a. Procedurerne i denne artikel, 
særligt begrænsningerne i stk. 2, gælder 
ikke for upstreamrørledninger, hvis eneste 
formål er at forbinde net i 
gasleverandørlande til et landingspunkt 
inden for Fællesskabet, og for disse 
efterfølgere."

Or. en

Begrundelse

Upstreamrørledninger, som lander direkte i Fællesskabets territorium, skal ikke underkastes 
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en certificeringsprocedure. Større gasproduktions- og transportprojekter udvikles og 
gennemføres som regel af internationale konsortier med deltagelse af udenlandske 
produktionsselskaber.

Ændringsforslag 229
 Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – stk. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"13a. Procedurerne i denne artikel, 
særligt begrænsningerne i stk. 2, gælder 
ikke for upstreamrørledninger, hvis eneste 
formål er at forbinde net i 
gasleverandørlande til et landingspunkt 
inden for Fællesskabet, og for disse 
efterfølgere."

Or. en

Begrundelse

Upstreamrørledninger, som lander direkte i Fællesskabets territorium, skal ikke underkastes 
en certificeringsprocedure. Større gasproduktions- og transportprojekter udvikles og 
gennemføres som regel af internationale konsortier med deltagelse af udenlandske 
produktionsselskaber.

Ændringsforslag 230
 Gabriele Albertini 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – stk. 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"13a. Procedurerne i denne artikel, 
særligt begrænsningerne i stk. 2, gælder 
ikke for upstreamrørledninger, hvis eneste 
formål er at forbinde net i 
gasleverandørlande til et landingspunkt 
inden for Fællesskabet, og for disse 
efterfølgere."

Or. en

Begrundelse

Gastransportprojekter udvikles og gennemføres ofte af internationale konsortier med 
deltagelse af udenlandske produktionsselskaber. Hvis man gennemfører 
certificeringsbestemmelsen for rørledninger, som lander direkte i Fællesskabets territorium, 
vil det hindre investeringer i gasimport. Certificeringen bør kun kræves for transit- og intern 
gasinfrastruktur for at undgå risikoen for, at udenlandske vertikalt integrerede selskabers 
kontrol over dem kunne hindre markedsudviklingen.

Ændringsforslag 231
 Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 b – stk. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"13a. Procedurerne i denne artikel, 
særligt begrænsningerne i stk. 2, gælder 
ikke for upstreamrørledninger, hvis eneste 
formål er at forbinde net i 
gasleverandørlande til et landingspunkt 
inden for Fællesskabet, og for disse 
efterfølgere."

Or. en
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Begrundelse

Upstreamrørledninger, som lander direkte i Fællesskabets territorium, skal ikke underkastes 
en certificeringsprocedure. Større gasproduktions- og transportprojekter udvikles og 
gennemføres som regel af internationale konsortier med deltagelse af udenlandske 
produktionsselskaber. I de fleste tilfælde har tredjelande kontrol over eller deltager i nogle af 
de selskaber, der deltager i disse projekter.

Ændringsforslag 232
 Teresa Riera Madurell 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 7 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7c udgår
Udpegning af lager- og LNG-
systemoperatører
For en periode, der fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til 
effektivitet og økonomisk balance, skal 
medlemsstaterne udpege eller anmode de 
naturgasselskaber, som ejer lager- eller 
LNG-faciliteter, om at udpege en eller 
flere systemoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 233
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 1 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) driver, vedligeholder og udbygger sikre, a) driver, vedligeholder og udbygger sikre, 
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pålidelige og effektive transmissions-, 
lager- og/eller LNG-faciliteter på 
almindelige økonomiske vilkår under 
behørig hensyntagen til miljøet og 
fremmer 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

pålidelige og effektive transmissions-, 
lager- og/eller LNG-faciliteter på 
almindelige økonomiske vilkår under 
behørig hensyntagen til miljøet.

Or. de

Begrundelse

Det er transmissionssystemoperatørernes, lageroperatørernes og/eller LNG-
anlægsoperatørernes opgave at garantere en sikker, pålidelig og effektiv infrastruktur. Mere 
vidtgående målsætninger kan ikke opnås gennem operatørerne. De hører enten under de 
pågældende medlemsstaters ansvarsområde eller under andre markedsaktørers.

Ændringsforslag 234
 Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 1 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) driver, vedligeholder og udbygger sikre, 
pålidelige og effektive transmissions-, 
lager- og/eller LNG-faciliteter på 
almindelige økonomiske vilkår under 
behørig hensyntagen til miljøet og fremmer 
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) driver, vedligeholder og udbygger sikre, 
pålidelige og effektive transmissions-, 
lager- og/eller LNG-faciliteter på 
almindelige økonomiske vilkår under 
behørig hensyntagen til miljøet og fremmer 
effektiv energiudnyttelse samt proaktiv 
integration af både vedvarende energi i 
større målestok og decentraliseret 
energiproduktion og forskning og 
innovation for at nå disse mål.

Or. en
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Begrundelse

Det er også systemoperatørernes opgave proaktivt at integrere vedvarende energi.

Ændringsforslag 235
 Britta Thomsen 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 1 – litra (d a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 8, stk. 1, indføjes følgende 
litra:
"(da) have ansvaret for at inddrive 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003, at 
indrømme og forvalte tredjepartsadgang 
og at give begrundede redegørelser, når 
adgang nægtes, hvilket skal overvåges af 
de nationale regulerende myndigheder; 
under udførelsen af deres opgaver i 
henhold til denne artikel skal 
transmissionssystemoperatørerne i første 
række tjene interesserne i den region, 
hvori de opererer."

Or. en

Begrundelse

Dette beskriver nærmere en række af de aktiviteter, som skal udføres af 
transmissionssystemoperatørerne, men vi bør også sikre gennemsigtighed med hensyn til 
begrundelserne for at nægte adgang.
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Ændringsforslag 236
 Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 b (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Artikel 8, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne kan gennem de 
regulerende myndigheder kræve, at 
transmissionssystemoperatører opfylder 
mindstekrav med hensyn til 
vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet, herunder 
sammenkoblingskapacitet. De nationale 
regulerende myndigheder skal tildeles 
større beføjelser med henblik på at sikre 
forbrugerbeskyttelsen i EU."

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsen skal have førsteprioritet, når der træffes beslutninger om 
vedligeholdelse, for at sikre, at denne ikke har nogen skadelige virkninger for slutbrugerne. I 
øjeblikket har mange nationale regulerende myndigheder ingen beføjelser til at tage hensyn 
til den europæiske forbruger, således at alle beslutninger alene træffes med sigte på den 
nationale forbruger; det er nødvendigt, at dette ændres, hvis der skal skabes et ægte 
europæisk energimarked.

Ændringsforslag 237
 Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 b (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Artikel 8, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne kan gennem de 
regulerende myndigheder kræve, at 
transmissionssystemoperatører opfylder 
mindstekrav med hensyn til 
vedligeholdelse og udvikling af 
transmissionssystemet, herunder 
sammenkoblingskapacitet. De nationale 
regulerende myndigheder skal tildeles 
større beføjelser med henblik på at sikre 
forbrugerbeskyttelsen i EU."

Or. en

(Tilføjer nogle præciseringer til artikel 8, stk. 3, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsen skal have førsteprioritet, når der træffes beslutninger om 
vedligeholdelse, for at sikre, at denne ikke har nogen skadelige virkninger for slutbrugerne. I 
øjeblikket har mange nationale regulerende myndigheder ingen beføjelser til at tage hensyn 
til den europæiske forbruger, således at alle beslutninger alene træffes med sigte på den 
nationale forbruger; det er nødvendigt, at dette ændres, hvis der skal skabes et ægte 
europæisk energimarked.

Ændringsforslag 238
 Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul og Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 c (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 4 a – 4 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) I artikel 8 tilføjes følgende stykker:
"4a. Transmissionssystemoperatører skal 
mindst hvert andet år udarbejde en 10-
årig udviklingsplan for netværket. De skal 
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iværksætte effektive foranstaltninger med 
henblik på at garantere systemdækningen 
og forsyningssikkerheden.
4b. 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.
4c. Som led i udarbejdelsen af sin 10-
årige netudviklingsplan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et 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.
4d. 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 høringen, herunder navnlig 
mulige behov for investeringer. 
4e. 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 denne plan.
4f. Det kompetente nationale organ jf. stk. 
4c, 4d og 4e 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 
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transmissionssystemoperatøren forelægge 
et udkast til vedtægt, en liste over 
medlemmer samt forretningsordenen for 
den kompetente nationale offentlige 
myndighed til godkendelse.
4g. Undlader
transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den 10-årige netudviklingsplan, 
inden for de næste tre år, skal 
medlemsstaterne sikre, at den nationale 
regulerende myndighed eller en anden 
kompetent national offentlig myndighed 
har den fornødne kompetence til at 
gennemføre en af følgende 
foranstaltninger:
a) med alle retsmidler anmode 
transmissionssystemoperatøren om ved 
brug af egne finansielle midler at opfylde 
sine investeringsforpligtelser eller
b) opfordre uafhængige investorer til at 
afgive bud på den nødvendige investering 
i transmissionssystemet, og kan samtidig 
forpligte transmissionssystemoperatøren 
til at:
- acceptere finansiering fra 
tredjepartsside;
- acceptere opførelse ved tredjepart eller 
at opføre de pågældende nye aktiver og
- at drive det pågældende nye 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.

4h. Den kompetente nationale offentlige 
myndighed kontrollerer og evaluerer 
gennemførelsen af investeringsplanen.

Or. en
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Begrundelse

I de foreslåede ændringsforslag til artikel 8 understreges det navnlig, at der vil blive foretaget 
nødvendige investeringer i nettet, også selv om transmissionssystemoperatøren ikke er 
indforstået hermed, og at operatøren ikke kan nægte adgang til nettet. Hvis 
transmissionssystemoperatøren afviser at gennemføre en specifik investering, er der to mulige 
foranstaltninger: enten anmoder myndigheden transmissionssystemoperatøren om at 
investere, eller den iværksætter en udbudsprocedure.

Ændringsforslag 239
 Toine Manders, Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 c (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) I artikel 8 indsættes følgende stykke:
"4a. Under udførelsen af deres opgaver 
tager transmissionssystemoperatørerne 
højde for de tekniske og markedsmæssige 
regler, som vedtages af det europæiske 
netværk af 
gastransmissionssystemoperatører."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de regler, som vedtages af det europæiske netværk af 
gastransmissionssystemoperatører, bliver gennemført af alle transmissionssystemoperatører. 
Når reglerne knyttes til transmissionssystemoperatørernes opgaver som defineret i 
gasdirektivet, styrkes reglernes juridiske stilling, og de mister deres helt frivillige karakter.
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Ændringsforslag 240
 Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen og Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 d (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6d) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8a
Effektiv udskillelse 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 
gastransmissionsvirksomhed, navnlig:
(i) transmissionssystemoperatører skal eje 
aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige gastransmissionsvirksomhed;
(ii) transmissionssystemoperatører skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige 
gastransmissionsvirksomhed;
(iii) deling af personale og udførelse af 
tjenester mellem afdelinger i det vertikalt 
integrerede selskab, der arbejder med 
produktion eller forsyning, begrænses til 
tilfælde, hvor der ikke er mulighed for 
diskrimination, og godkendes af de 
nationale regulerende myndigheder med 
henblik på at udelukke 
konkurrenceproblemer og 
interessekonflikter;
(iv) der skal i rimelig tid afsættes passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.
2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige 
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gastransmissionsvirksomhed 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 
for transmissionssystemoperatørens 
administrerende direktør eller medlemmer 
af direktionen og indgåelse eller opsigelse 
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før tid af deres respektive 
ansættelseskontrakter skal anmeldes til 
den nationale regulerende myndighed 
eller en anden kompetent, offentlig 
national myndighed. Disse aftaler eller 
afgørelser kan blive bindende, med 
mindre den 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, hvis 
udnævnelser og indgåelse af de 
tilsvarende kontraktmæssige aftaler rejser 
alvorlig tvivl om den udnævnte 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmers faglige 
uafhængighed, eller i tilfælde af uventet 
ophør af ansættelsesforholdet og de 
kontraktmæssige aftaler med disse 
personer; vetoretten kan kun anvendes, 
hvis der foreligger alvorlig tvivl om dette 
tiltags begrundelse og berettigelse.
7. Ledelsen 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 
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 
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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 gasselskab 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 24c, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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
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 også 
omfatte uafhængige medlemmer, der 
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udnævnes for en periode på mindst 5 år. 
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 
ville skabe 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.
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 



AM\717987DA.doc 57/123 PE404.543v03-00

DA

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:
(i) at kontrollere gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet;
(ii) at forberede 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;
(iii) 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 eller bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren i det 
vertikalt integrerede selskab og den 
nationale regulerende myndighed. 
19. Den overvågningsansvarlige deltager i 
alle møder i tilsynsorganet/ bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, hvor 
følgende emner behandles:
(i) betingelserne for adgang og tilslutning 
til systemet, herunder inddrivelse af 
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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 
tilslutninger;
(iii) 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.
Den overvågningsansvarlige udnævnes og 
afsættes af den administrerende direktør 
eller direktionen efter forudgående 
godkendelse af den nationale regulerende 
myndighed."

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer en effektiv adskillelse uden at krænke ejendomsretten. Ved at indføre 
ovenstående mekanismer sikres det, 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 option sikres de regulerende myndigheder effektive sanktionsmuligheder, der sikrer, at 
transmissionssystemoperatøren ikke længere er i stand til at hindre investeringer i nettet.
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Ændringsforslag 241
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Uafhængige systemoperatører
1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette 
direktiv træder i kraft, kan 
medlemsstaterne gøre undtagelser fra 
artikel 7, stk. 1, forudsat at en uafhængig 
systemoperatør udpeges af medlemsstaten 
efter forslag fra ejeren af 
transmissionssystemet, og på betingelse af 
at udpegningen godkendes af Kommis-
sionen. Vertikalt integrerede selskaber, 
der ejer et transmissionssystem, må under 
ingen omstændigheder hindres i at tage 
skridt til at opfylde artikel 7, 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 7, 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 
8
(c) ansøgeren om operatørstatus har 
forpligtet sig til at gennemføre en tiårig 
netudviklingsplan, som den regulerende 
myndighed stiller forslag om
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(d) transmissionssystemejeren har påvist 
sin evne til at opfylde forpligtelserne efter 
stk. 6. Med dette formål skal han 
forelægge alle udkast til kontraktlige 
ordninger med det ansøgende selskab og 
enhver anden relevant organisation
(e) ansøgeren om operatørstatus har 
påvist, at han er i stand til at opfylde sine 
forpligtelser efter Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1775/2005 
af 28. september 2005 om betingelserne 
for adgang til naturgastransmissionsnet, 
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 7a og
artikel 9, stk. 2, godkendes og udpeges 
som uafhængige systemoperatører af 
medlemsstaterne. 
Certificeringsproceduren i artikel 7b 
finder anvendelse.
4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 7b og 
konstaterer, at den regulerende 
myndighed ikke har efterkommet 
afgørelsen inden for to måneder, udpeger 
den efter forslag fra agenturet 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 9, 
stk. 1.
5. Hver uafhængig systemoperatør er 
ansvarlig for indrømmelse og forvaltning 
af tredjepartsadgang, herunder 
inddrivelse af afgifter for netadgang og 
overbelastningsafgifter, for drift, 
vedligeholdelse og udbygning af 
transmissionssystemet samt for gennem 
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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 transmissions-
systemejeren følgende opgaver:
(a) Han bistår og samarbejder på alle 
relevante måder med den uafhængige sys-
temoperatør om udførelsen af dennes 
opgaver, og stiller herunder navnlig alle
relevante oplysninger til rådighed.
(b) Han finansierer de investeringer, som 
den uafhængige systemoperatør har truf-
fet afgørelse om, og som er godkendt af 
den regulerende myndighed, eller 
samtykker i, at de finansieres af 
eventuelle interesserede parter, herunder 
den uafhængige systemoperatør. De 
relevante finansieringsordninger skal 
forelægges den regulerende myndighed til 
godkendelse. Inden denne godkendelse 
rådfører den regulerende myndighed sig 
med netejeren og med andre interesserede 
parter.
(c) Han tilvejebringer midler til dækning 
af erstatningsansvar i forbindelse med 
netaktiverne, bortset fra det ansvar, der 
vedrører den uafhængige systemoperatørs 
opgaver.
(d) Han tilvejebringer garantier, som 
letter finansieringen af eventuelle 
udvidelser af nettet, dog ikke af 
investeringer, hvor han i medfør af litra 
b) har givet sit samtykke til, at de 
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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.

Or. en

Begrundelse

Modellen med den uafhængige systemoperatør indebærer bureaukrati og 
omkostningskrævende myndighedstilsyn og er derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld 
ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 242
 Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9
Uafhængige systemoperatører
1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette 
direktiv træder i kraft, kan 
medlemsstaterne gøre undtagelser fra 
artikel 7, 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, 

udgår
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må under ingen omstændigheder hindres 
i at tage skridt til at opfylde artikel 7, 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 7, 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 
8
(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 
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. 1775/2005 
af 28. september 2005 om betingelserne 
for adgang til naturgastransmissionsnet*, 
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 7a og 
artikel 9, stk. 2, godkendes og udpeges 
som uafhængige systemoperatører af 
medlemsstaterne. 
Certificeringsproceduren i artikel 7b 
finder anvendelse.
4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 7b og 



PE404.543v03-00 64/123 AM\717987DA.doc

DA

konstaterer, at den regulerende 
myndighed ikke har efterkommet 
afgørelsen inden for to måneder, udpeger 
den efter forslag fra agenturet 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 9, 
stk. 1.
5. Hver uafhængig systemoperatør er 
ansvarlig for indrømmelse og forvaltning 
af tredjepartsadgang, herunder 
inddrivelse af afgifter for netadgang og 
overbelastningsafgifter, for drift, 
vedligeholdelse og udbygning af 
transmissionssystemet samt 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
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den uafhængige systemoperatør har 
truffet afgørelse om, og som er godkendt 
af den regulerende myndighed, eller 
samtykker i, at de finansieres af 
eventuelle interesserede parter, herunder 
den uafhængige systemoperatør. De 
relevante finansieringsordninger skal 
forelægges den regulerende myndighed til 
godkendelse. Inden denne godkendelse 
rådfører den regulerende myndighed sig 
med netejeren og med andre interesserede
parter.
(c) Han tilvejebringer midler til dækning 
af erstatningsansvar i forbindelse med 
netaktiverne, bortset fra det ansvar, der 
vedrører den uafhængige systemoperatørs
opgaver.
(d) Han tilvejebringer garantier, som 
letter finansieringen af eventuelle 
udvidelser af nettet, dog ikke af 
investeringer, hvor han i medfør af litra 
b) har givet sit samtykke til, at de 
finansieres af en interesseret part, 
herunder den uafhængige 
systemoperatør.
7. Den relevante nationale 
konkurrencemyndighed tildeles alle 
relevante beføjelser til i tæt samarbejde 
med den regulerende myndighed at føre 
effektivt tilsyn med, at 
transmissionssystemejeren opfylder sine 
forpligtelser efter stk. 6.

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 243
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9
Uafhængige systemoperatører
1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette 
direktiv træder i kraft, kan 
medlemsstaterne gøre undtagelser fra 
artikel 7, 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 7, 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 7, 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 
8
(c) ansøgeren om operatørstatus har 
forpligtet sig til at gennemføre en tiårig 
netudviklingsplan, som den regulerende 
myndighed stiller forslag om
(d) transmissionssystemejeren har påvist 

udgår
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sin evne til at opfylde forpligtelserne efter 
stk. 6. Med dette formål skal han 
forelægge alle udkast til kontraktlige 
ordninger med det ansøgende selskab og 
enhver anden relevant organisation
(e) ansøgeren om operatørstatus har 
påvist, at han er i stand til at opfylde sine 
forpligtelser efter Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1775/2005 
af 28. september 2005 om betingelserne 
for adgang til naturgastransmissionsnet*, 
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 7a og 
artikel 9, stk. 2, godkendes og udpeges 
som uafhængige systemoperatører af 
medlemsstaterne. 
Certificeringsproceduren i artikel 7b 
finder anvendelse.
4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 7b og 
konstaterer, at den regulerende 
myndighed ikke har efterkommet 
afgørelsen inden for to måneder, udpeger 
den efter forslag fra agenturet 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 9, 
stk. 1.
5. Hver uafhængig systemoperatør er 
ansvarlig for indrømmelse og forvaltning 
af tredjepartsadgang, herunder 
inddrivelse af afgifter for netadgang og 
overbelastningsafgifter, for drift, 
vedligeholdelse og udbygning af 
transmissionssystemet samt for gennem 
investeringsplanlægning at sikre, at 
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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 
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 
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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.

Or. en

Begrundelse

Modellen med den uafhængige systemoperatør indebærer bureaukrati og 
omkostningskrævende myndighedstilsyn og er derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld 
ejendomsretlig adskillelse.

Ændringsforslag 244
 Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9
Uafhængige systemoperatører
1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette 
direktiv træder i kraft, kan 
medlemsstaterne gøre undtagelser fra 
artikel 7, 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, 

udgår
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må under ingen omstændigheder hindres 
i at tage skridt til at opfylde artikel 7, 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 7, 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 
8
(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 
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. 1775/2005 
af 28. september 2005 om betingelserne 
for adgang til naturgastransmissionsnet*, 
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 7a og 
artikel 9, stk. 2, godkendes og udpeges 
som uafhængige systemoperatører af 
medlemsstaterne. 
Certificeringsproceduren i artikel 7b 
finder anvendelse.
4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 7b og 
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konstaterer, at den regulerende 
myndighed ikke har efterkommet 
afgørelsen inden for to måneder, udpeger 
den efter forslag fra agenturet 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 9, 
stk. 1.
5. Hver uafhængig systemoperatør er 
ansvarlig for indrømmelse og forvaltning 
af tredjepartsadgang, herunder 
inddrivelse af afgifter for netadgang og 
overbelastningsafgifter, for drift, 
vedligeholdelse og udbygning af 
transmissionssystemet samt 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 
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den uafhængige systemoperatør har 
truffet afgørelse om, og som er godkendt 
af den regulerende myndighed, eller 
samtykker i, at de finansieres af 
eventuelle interesserede parter, herunder 
den uafhængige systemoperatør. De 
relevante finansieringsordninger skal 
forelægges den regulerende myndighed til 
godkendelse. Inden denne godkendelse 
rådfører den regulerende myndighed sig 
med netejeren og med andre interesserede
parter.
(c) Han tilvejebringer midler til dækning 
af erstatningsansvar i forbindelse med 
netaktiverne, bortset fra det ansvar, der 
vedrører den uafhængige systemoperatørs
opgaver.
(d) Han tilvejebringer garantier, som 
letter finansieringen af eventuelle 
udvidelser af nettet, dog ikke af 
investeringer, hvor han i medfør af litra 
b) har givet sit samtykke til, at de 
finansieres af en interesseret part, 
herunder den uafhængige 
systemoperatør.
7. Den relevante nationale 
konkurrencemyndighed tildeles alle 
relevante beføjelser til i tæt samarbejde 
med den regulerende myndighed at føre 
effektivt tilsyn med, at 
transmissionssystemejeren opfylder sine 
forpligtelser efter stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Modellen med den uafhængige systemoperatør indebærer bureaukrati og 
omkostningskrævende myndighedstilsyn og er derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld 
ejendomsretlig adskillelse.
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Ændringsforslag 245
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette direk-
tiv træder i kraft, kan medlemsstaterne gøre 
undtagelser fra artikel 7, stk. 1, forudsat at 
en uafhængig systemoperatør udpeges af 
medlemsstaten efter forslag fra ejeren af 
transmissionssystemet, og på betingelse af 
at udpegningen godkendes af Kommis-
sionen. Vertikalt integrerede selskaber, der 
ejer et transmissionssystem, må under 
ingen omstændigheder hindres i at tage 
skridt til at opfylde artikel 7, stk. 1.

1. Hvis transmissionssystemet tilhører et 
vertikalt integreret selskab, når dette direk-
tiv træder i kraft, kan medlemsstaterne gøre 
undtagelser fra artikel 7, 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 Kommis-
sionen. Vertikalt integrerede selskaber, der 
ejer et transmissionssystem, må under 
ingen omstændigheder hindres i at tage 
skridt til at opfylde artikel 7, stk. 1.

Or. en

(Artikel 1, stk. 8, pkt. 1, i Kommissionens forslag ændres som vist)

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 246
 Silvia-Adriana Ţicău 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 7b og 
konstaterer, at den regulerende myndighed 
ikke har efterkommet afgørelsen inden for 
to måneder, udpeger den efter forslag fra 
agenturet og efter at have hørt trans-
missionssystemejerens 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 9, 
stk. 1.

4. Hvis Kommissionen har truffet en 
afgørelse efter proceduren i artikel 7b og 
konstaterer, at den regulerende myndighed 
ikke har efterkommet afgørelsen inden for 
to måneder, udpeger den efter forslag fra 
agenturet og efter at have hørt trans-
missionssystemejerens, 
transmissionssystemoperatørens og de 
nationale regulerende myndigheders 
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 9, 
stk. 1.

Or. ro

Ændringsforslag 247
 Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udskillelse af transmissionssystemejer og 
lagersystemoperatør
1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser 
være uafhængige af andre aktiviteter, der 

udgår
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ikke vedrører transmission og oplagring.
Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den 
daglige drift af gasproduktion, 
distribution og forsyning.
(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.
(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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 
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afgørelser om oprettelse eller opgradering 
af lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren 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 og
lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Modellen med den uafhængige systemoperatør indebærer bureaukrati og 
omkostningskrævende myndighedstilsyn og er derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld 
ejendomsretlig adskillelse.
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Ændringsforslag 248
 Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udskillelse af transmissionssystemejer og 
lagersystemoperatør
1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser 
være uafhængige af andre aktiviteter, der 
ikke vedrører transmission og oplagring.
Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den 
daglige drift af gasproduktion,
distribution og forsyning.
(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 

udgår
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betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.
(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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 lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren 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 og 
lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. Denne 
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foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag 249
 Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udskillelse af transmissionssystemejer og 
lagersystemoperatør
1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser 
være uafhængige af andre aktiviteter, der 
ikke vedrører transmission og oplagring.
Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og 

udgår
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lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den 
daglige drift af gasproduktion, 
distribution og forsyning.
(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.
(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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 lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren 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 
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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.
3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren og 
lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i de europæiske GGPSSO (Guidelines for Good Third Party Acces Practice 
for Storage System Operators) om fortrolighed og gennemsigtighed for alle markedsaktører 
garanterer allerede ikkediskriminerende adgang til lagerfaciliteter. Desuden er principperne 
for brug af lagerfaciliteter dækket af forordning til ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 
om betingelserne for adgang til gastransmissionsnet, navnlig artikel 4a, 5a og 6a.

Ændringsforslag 250
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udskillelse af transmissionssystemejer og 
lagersystemoperatør
1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 

udgår
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transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser 
være uafhængige af andre aktiviteter, der 
ikke vedrører transmission og oplagring.
Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den 
daglige drift af gasproduktion, 
distribution og forsyning.
(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.
(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
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godkende lagersystemoperatørens 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 lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren 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 og 
lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Modellen med den uafhængige systemoperatør indebærer bureaukrati og 
omkostningskrævende myndighedstilsyn og er derfor ikke noget troværdigt alternativ til fuld 
ejendomsretlig adskillelse.
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Ændringsforslag 251
 Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udskillelse af transmissionssystemejer og 
lagersystemoperatør
1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser 
være uafhængige af andre aktiviteter, der 
ikke vedrører transmission og oplagring.
Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den 
daglige drift af gasproduktion, 
distribution og forsyning.
(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 

udgår
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transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.
(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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 lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren 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 og 
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lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, 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.

Ændringsforslag 252
 Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Udskillelse af transmissionssystemejer og 
lagersystemoperatør
1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser 
være uafhængige af andre aktiviteter, der 
ikke vedrører transmission og oplagring.

udgår
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Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.
2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:
(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den 
daglige drift af gasproduktion, 
distribution og forsyning.
(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.
(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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 
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af lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.
(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren 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 og 
lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 253
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 

1. Lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, skal, i det 
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transmissionssystemejere og
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser være 
uafhængige af andre aktiviteter, der ikke 
vedrører transmission og oplagring.

mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser være 
uafhængige af andre aktiviteter, der ikke 
vedrører oplagring.

Or. en

Ændringsforslag 254
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere og 
lagersystemoperatører, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser være 
uafhængige af andre aktiviteter, der ikke 
vedrører transmission og oplagring.

Denne artikel finder kun anvendelse på 
lagerfaciliteter, der teknisk og/eller 
økonomisk er nødvendige for effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, jf. artikel 19.

1. Når der er udpeget en uafhængig 
systemoperatør, skal 
transmissionssystemejere, der indgår i 
vertikalt integrerede selskaber, i det 
mindste hvad angår deres retlige form, 
organisation og beslutningsprocesser være 
uafhængige af andre aktiviteter, der ikke 
vedrører transmission og oplagring.

Or. de

Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den 
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.
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Ændringsforslag 255
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:

2. For at sikre lagersystemoperatørens 
uafhængighed, jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:

Or. en

Ændringsforslag 256
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre transmissionssystemejerens 
og lagersystemoperatørens uafhængighed, 
jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:

2. For at sikre transmissionssystemejerens 
uafhængighed, jf. stk. 1, gælder følgende 
minimumskriterier:

Or. de

Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den 
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.
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Ændringsforslag 257
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den daglige 
drift af gasproduktion, -distribution og 
-forsyning.

(a) De ansvarlige for ledelsen af
lagersystemoperatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den daglige 
drift af gasproduktion, -distribution og 
-forsyning.

Or. en

Ændringsforslag 258
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren og lagersystem-
operatøren, må ikke deltage i 
virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den daglige 
drift af gasproduktion, -distribution og 
-forsyning.

a) De ansvarlige for ledelsen af 
transmissionssystemejeren må ikke deltage 
i virksomhedsstrukturer inden for det 
integrerede naturgasselskab, der direkte 
eller indirekte har ansvaret for den daglige 
drift af gasproduktion, -distribution og
-forsyning.

Or. de
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Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.

Ændringsforslag 259
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
transmissionssystemejeren og
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.

(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.

Or. en

Ændringsforslag 260
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 

(b) Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
erhvervsmæssige interesser, som de 
ledelsesansvarlige for 
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transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren måtte have, tages i 
betragtning på en sådan måde, at de kan 
handle uafhængigt.

transmissionssystemejeren måtte have, 
tages i betragtning på en sådan måde, at de 
kan handle uafhængigt.

Or. de

Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den 
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.

Ændringsforslag 261
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (c)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Lagersystemoperatøren skal have reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab for så vidt angår 
de aktiver, der er nødvendige for at drive, 
vedligeholde og udbygge 
lagerfaciliteterne. 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 24c, stk. 4, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens årlige 
finansieringsplan eller et tilsvarende 
instrument og sætte samlede grænser for 
datterselskabets gældsætning. 
Moderselskabet må ikke give instrukser 

udgår
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om den daglige drift eller om individuelle 
afgørelser om oprettelse eller opgradering 
af lagerfaciliteter, som ikke går ud over 
beløbene i finansieringsplanen eller i et 
tilsvarende instrument.

Or. de

Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den 
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.

Ændringsforslag 262
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (d)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Transmissionssystemejeren og
lagersystemoperatøren skal opstille et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre, 
at diskriminerende adfærd er udelukket, 
samt sikre, at dets overholdelse kontrol-
leres 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.

(d) Lagersystemoperatøren skal opstille et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre, 
at diskriminerende adfærd er udelukket, 
samt sikre, at dets overholdelse kontrol-
leres 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.

Or. en



AM\717987DA.doc 95/123 PE404.543v03-00

DA

Ændringsforslag 263
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (d)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren skal opstille et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre, 
at diskriminerende adfærd er udelukket, 
samt sikre, at dets overholdelse kontrol-
leres 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.

(d) 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 kontrol-
leres 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.

Or. de

Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den 
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.
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Ændringsforslag 264
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (d)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren skal opstille et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre, 
at diskriminerende adfærd er udelukket, 
samt sikre, at dets overholdelse kontrol-
leres 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.

(d) Transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren skal opstille et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
foranstaltninger, der er truffet for at skabe 
fair adgang og sikre, at diskriminerende 
adfærd er udelukket. Dette program skal 
angive, hvilke særlige forpligtelser de 
ansatte pålægges for at opfylde dette 
formål. 

Or. en

Begrundelse

Udvider overvågningsbestemmelserne til også at gælde for transmissionssystemoperatører og 
indfører idéen om en overvågningskomité, som på et overordnet niveau kontrollerer den 
overvågningsansvarliges arbejde.

Ændringsforslag 265
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (d a) (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(da) overholdelse af programmet skal 
overvåges på passende vis af en udpeget 
person eller et organ, herefter kaldet "den 
overvågningsansvarlige", som skal være 
fuldt ud uafhængig og have adgang til 
alle nødvendige oplysninger fra 
transmissionssystemejeren og 
lagersystemoperatøren og tilknyttede 
selskaber for at kunne udføre de opgaver, 
der er blevet ham pålagt."

Or. en

Begrundelse

Udvider overvågningsbestemmelserne til også at gælde for transmissionssystemoperatører og 
indfører idéen om en overvågningskomité, som på et overordnet niveau kontrollerer den 
overvågningsansvarliges arbejde.

Ændringsforslag 266
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (d b) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(db) overholdelsen skal overvåges af en 
overvågningskomité, hvor flertallet af 
medlemmerne er uafhængige af det 
vertikalt integrerede selskab."

Or. en

Begrundelse

Udvider overvågningsbestemmelserne til også at gælde for transmissionssystemoperatører og 
indfører idéen om en overvågningskomité, som på et overordnet niveau kontrollerer den 
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overvågningsansvarliges arbejde.

Ændringsforslag 267
 Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 2 – litra (d c) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(dc) en årsberetning med en beskrivelse 
af de trufne foranstaltninger og en 
vurdering af graden af opfyldelse 
forelægges af den overvågningsansvarlige 
for den nationale regulerende myndighed, 
og denne årsberetning offentliggøres."

Or. en

Begrundelse

Udvider overvågningsbestemmelserne til også at gælde for transmissionssystemoperatører og 
indfører idéen om en overvågningskomité, som på et overordnet niveau kontrollerer den 
overvågningsansvarliges arbejde.

Ændringsforslag 268
 Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren og 

udgår
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lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Oplagring af gas er ikke et monopolmarked. En regulering truer desuden den eksisterende 
konkurrence og de planlagte investeringer i opførelse af flere nødvendige gaslagre. Den 
kompetence til at vedtage retningslinjer efter "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen desuden foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt 
og må afvises.

Ændringsforslag 269
 Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren og 
lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Disse foranstaltninger overskrider komitologiens rammer. Dette spørgsmål er ikke en simpel 
gennemførelsesforanstaltning og vedrører heller ikke "ikkevæsentlige bestemmelser".
Adskillelsesbestemmelserne er afgørende for liberaliseringen af gasmarkedet og kan derfor 
ikke betragtes som "ikkevæsentlige". De berører desuden selskabslovgivningen - en central 
søjle i ethvert økonomisk system - og kan derfor ikke betragtes som "ikkevæsentlige".

Ændringsforslag 270
 Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
transmissionssystemejeren og
lageroperatøren fuldt og effektivt efterlever 
denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

3. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at 
lageroperatøren fuldt og effektivt efterlever 
denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 271
 Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for at sikre, at 

3. Kommissionen kan ændre retningslinier 
for at sikre, at transmissionssystemejeren 
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transmissionssystemejeren og 
lageroperatøren fuldt og effektivt efterlever 
denne artikels stk. 2. 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 
30, stk. 3.

og lageroperatøren fuldt og effektivt 
efterlever denne artikels stk. 2. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 272
 Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 a – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3a. I tilfælde, hvor en vertikal 
integration bibeholdes, fordi en 
medlemsstat kontrollerer såvel 
transmissionssystemoperatøren som 
selskaber, der udfører produktion eller 
forsyning, gælder stk. 2 og 3."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at garantere lige vilkår for statsejede og privatejede selskaber.
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Ændringsforslag 273
 Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata og Catherine Trautmann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der indsættes følgende artikel:
"Artikel 9b

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 
gastransmissionsvirksomhed, navnlig:
(i) transmissionssystemoperatører skal eje 
aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige gastransmissionsvirksomhed;
(ii) transmissionssystemoperatører skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige 
gastransmissionsvirksomhed;
(iii) der skal afsættes passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige
investeringer i den årlige 
finansieringsplan.
De i dette stk. omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige 
gastransmissionsvirksomhed 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 
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biogas;
- opkrævning af adgangsafgifter, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1775/2005;
- 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 dele 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-
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. 
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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 kan blive 
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, hvis 
udnævnelser og indgåelse af de 
tilsvarende kontraktmæssige aftaler rejser 
alvorlig tvivl om den udnævnte 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmers faglige 
uafhængighed, eller i tilfælde af uventet 
ophør af ansættelsesforholdet og de 
kontraktmæssige aftaler med disse 
personer; vetoretten kan anvendes, hvis 
der foreligger alvorlig tvivl om dette 
ophørs begrundelse og berettigelse.
8. Medlemmerne af 
transmissionssystemoperatørens ledelse 
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 en sådan klage inden 
for seks måneder. Denne frist kan kun 
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overskrides i velbegrundede 
undtagelsestilfælde.
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 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmernes 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 
vertikalt integrerede selskab.
13. Transmissionssystemoperatøren skal 
med forbehold af ovennævnte 
bestemmelser have fuld reel 
beslutningskompetence uafhængigt af det 
integrerede gasselskab 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 
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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 også 
omfatte uafhængige medlemmer, der 
udnævnes for en periode på mindst 5 år. 
Udnævnelsen af medlemmerne til 
tilsynsorganet eller bestyrelsen skal 
meddeles den nationale regulerende 
myndighed og bliver bindende i 
overensstemmelse med betingelserne i stk. 
7.
16. 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 
ville skabe 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 
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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. Dette program skal fastlægge 
transmissionssystemoperatørens ansattes 
specifikke forpligtelser for at opfylde dette 
mål. Programmet skal godkendes af den 
regulerende myndighed. 
Transmissionssystemoperatørens 
overholdelse 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 
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 skal træffes 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 nationale 
regulerende myndighed;
(iii) udsende anbefalinger vedrørende 
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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, det 
vertikalt integrerede selskab og den 
regulerende myndighed.
21. Den overvågningsansvarlige deltager i 
alle møder i tilsynsorganet/ bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, hvor 
følgende emner behandles:
(i) betingelserne for adgang og tilslutning 
til systemet, herunder inddrivelse af
afgifter for netadgang, 
overbelastningsafgifter og betalinger 
inden for rammerne af mekanismen for 
kompensation mellem 
transmissionssystemoperatørerne i 
overensstemmelse med artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1775/2005;
(ii) projekter, der har til formål at drive, 
vedligeholde og udvikle 
transmissionsnetsystemet, herunder 
investeringer i sammenkoblinger og 
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 
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alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
vedkommende kan udføre de opgaver, der 
er blevet ham pålagt.
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. 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.
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 
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 tiårige
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 reguleringsmyndighed 
skal på grundlag af et udkast til den 10-
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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 nationale reguleringsmyndighed 
undersøger, om udkastet til den 10-årige 
netudviklingsplan dækker alle de 
investeringsbehov, der blev identificeret 
under høringen. Den nationale 
regulerende myndighed kan forpligte 
transmissionssystemoperatøren til at 
ændre planer.
31. Afviser 
transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den 10-årige netudviklingsplan, 
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 
i transmissionssystemet, og samtidig 
forpligte transmissionssystemoperatøren 
til at:
- acceptere finansiering fra 
tredjepartsside;
- acceptere opførelse ved tredjepart eller 
at opføre de pågældende aktiver
- at drive det pågældende nye aktiv og
- acceptere en kapitalforøgelse for at 
finansiere de nødvendige investeringer og 
give uafhængige investorer mulighed for 
at deltage i kapitalforøgelsen.
De relevante finansieringsordninger skal 
forelægges den nationale regulerende 
myndighed til godkendelse. I begge 
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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 tredjeparters adgang til 
transmissionsnettet
33. Transmissionssystemoperatørerne er 
forpligtede til at etablere og offentliggøre 
gennemsigtige og effektive ikke-
diskriminerende procedurer for nye 
tredjeparters adgang til nettet. Disse 
procedurer skal godkendes af de nationale 
regulerende myndigheder.
34. Transmissionssystemoperatører skal 
ikke have ret til at nægte nye tredjeparter 
adgang til nettet med den begrundelse, at 
der muligvis i fremtiden vil være 
begrænsninger i transmissionsnetværkets 
disponible kapacitet, f.eks. overbelastning 
i fjerne dele af transmissionsnettet.
Transmissionssystemoperatøren skal 
forelægge de nødvendige oplysninger.
35. Transmissionssystemoperatører har 
ikke ret til at afvise en ny adgang til nettet 
udelukkende med den begrundelse, at det 
ville medføre ekstraudgifter i forbindelse 
med en nødvendig kapacitetsforhøjelse i 
netelementerne i nærheden af 
tilslutningspunktet.
VII. Regionalt samarbejde
36. Medlemsstater, som vælger at 
samarbejde på regionalt niveau, 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 ikrafttrædelsen af direktiv 
.../.../EF om ændring af direktiv 
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2003/55/EF vedrørende fælles regler for 
det indre marked for naturgas.
37. Hvis samarbejdet mellem flere 
medlemsstater på regionalt plan støder på 
vanskeligheder, kan Kommissionen efter 
fælles anmodning fra de berørte 
medlemsstater udpege en regional 
koordinator.
38. Den regionale koordinator skal på 
regionalt plan fremme samarbejdet 
mellem de regulerende myndigheder og 
andre kompetente offentlige myndigheder, 
netoperatører, børser, 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 
regulerende myndigheder og andre 
kompetente nationale myndigheder i 
forbindelse med udarbejdelsen af fælles 
regler for kapacitetsfordeling og fælles 
beskyttelsesmekanismer;
(c) fremsende en årlig rapport til 
Kommissionen og medlemsstaterne om de 
fremskridt, der er opnået i regionen, og 
om eventuelle vanskeligheder eller 
hindringer for et sådant fremskridt.
VIII. Sanktioner
39. Med henblik på at udføre de opgaver, 
der er pålagt den i henhold til denne 
artikel, kan den nationale regulerende 
myndighed:
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(i) udbede sig alle informationer fra 
transmissionssystemoperatøren og direkte 
kontakte alle 
transmissionssystemoperatørens ansatte; i 
tvivlstilfælde har den nationale 
regulerende myndighed 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; 
artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 
1/2003 af 16. december 2002 vedrørende 
gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens1 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 
netværkselskabets omsætning;
(ii) at udstede pålæg om at ændre en 
diskriminerende adfærd;
(iii) at inddrage, delvis eller fuldt ud, 
transmissionssystemoperatørens licens i 
tilfælde af gentagne overtrædelser af 
adskillelsesbestemmelserne i henhold til 
denne artikel."
___________________
1 EFT L 1, 4.1.2003, p. 1.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 274
 Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 a (ny)
 Direktiv 2003/55/EF
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 9b
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 
gastransmissionsvirksomhed, navnlig:
(i) transmissionssystemoperatører skal eje 
aktiver, der er nødvendige for den 
almindelige gastransmissionsvirksomhed;
(ii) transmissionssystemoperatøren skal 
beskæftige det personale, der er 
nødvendigt for den almindelige 
gastransmissionsvirksomhed, 
(iii) deling af personale og udførelse af 
tjenester mellem afdelinger i 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 
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interessekonflikter;
(iv) der i rimelig tid afsættes passende 
økonomiske ressourcer til fremtidige 
investeringer.
2. De i stk. 1 omhandlede nødvendige 
aktiviteter for den almindelige 
gastransmissionsvirksomhed omfatter 
som minimum:
- repræsentation af 
transmissionssystemoperatører og 
kontakter til tredjeparter og de nationale 
regulerende myndigheder;
- indrømmelse og forvaltning af 
tredjepartsadgang til nettet;
- indsamling af afgifter for adgang og 
overbelastningsafgifter
- 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 
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 kan blive 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, hvis udnævnelser og indgåelse af de 
tilsvarende kontraktmæssige aftaler rejser 
alvorlig tvivl om den udnævnte 
administrerende direktørs eller 
direktionsmedlemmers faglige 
uafhængighed, eller i tilfælde af uventet 
ophør af ansættelsesforholdet og de 
kontraktmæssige aftaler med disse 
personer; vetoretten kan anvendes, hvis 
der foreligger alvorlig tvivl om dette 
ophørs begrundelse og berettigelse.
7. Medlemmerne af 
transmissionssystemoperatørens ledelse 
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 
direktionsmedlemmer må ikke have nogen 
interesser i eller modtage vederlag fra 
andre selskaber i det vertikalt integrerede 
selskab ud over 
transmissionssystemoperatøren. De 
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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 gasselskab 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 24c, af midler 
investeret i et datterselskab tilgodeses. 
Navnlig skal moderselskabet kunne 
godkende lagersystemoperatørens 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 transmissionsgasledninger, 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 
ingen omstændigheder arbejde i en 
afdeling af det vertikalt integrerede 
selskab, der arbejder med produktion eller 
forsyning.
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13. Tilsynsorganet eller bestyrelsen for en 
transmissionssystemoperatør skal også 
omfatte uafhængige medlemmer, der 
udnævnes for en periode på mindst 5 år. 
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 
ville skabe 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.
IV. Overvågningsansvarlig
15. Medlemsstaterne skal sikre, at 
transmissionssystemejeren opstiller et 
overvågningsprogram, der beskriver de 
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foranstaltninger, der skal træffes for at 
sikre, at diskriminerende adfærd er 
udelukket. Dette program skal 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:
(i) at kontrollere gennemførelsen af 
overvågningsprogrammet
(ii) at forberede 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;
(iii) 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/ bestyrelsen for 
transmissionssystemoperatøren, hvor 
følgende emner behandles:
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(i) vilkår og betingelser for tilslutning og 
adgang til nettet, inddrivelse af afgifter 
for netadgang og overbelastningsafgifter;
(ii) projekter, der har til formål at drive, 
vedligeholde og udvikle 
transmissionsnetsystemet, herunder 
investeringer i sammenkoblinger og 
tilslutninger;
(iii) regler for balancering, herunder 
transmissionssystemoperatørers 
fleksibilitetsbehov;
(iv) køb af energi med henblik på at 
dække transmissionssystemoperatørernes 
behov.
20. Den overvågningsansvarlige skal 
under disse møder forhindre, at 
oplysninger om kunde- 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 de opgaver, der 
er blevet ham pålagt.
22. Den overvågningsansvarlige 
udnævnes og afsættes af den 
administrerende direktør eller direktionen 
efter forudgående godkendelse af den 
nationale regulerende myndighed.
V. Udvikling af nettene og beføjelser til at 
træffe beslutninger om investeringer
23. 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.
24. Den 10-årige netudviklingsplan skal 
navnlig:
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(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.
25. Som led i udarbejdelsen af udkastet til 
denne plan opstiller hver 
transmissionssystemoperatør et rimeligt 
skøn over udviklingen i forsyning, 
forbrug og udveksling med andre lande 
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.
26. Den kompetente nationale myndighed 
skal på grundlag af udkastet til planen 
høre alle relevante netbrugere på en åben 
og gennemsigtig måde og kan 
offentliggøre resultatet af 
høringsprocessen, herunder navnlig 
mulige behov for investeringer.
27. 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 sin plan.
28. Det kompetente nationale organ jf. 
stk. 25, 26 og 27 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 
et udkast til vedtægt, en liste over 
medlemmer samt forretningsordenen for 
den kompetente nationale offentlige 
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myndighed.
29. Afviser 
transmissionssystemoperatøren at 
gennemføre en specifik investering, der er 
opført i den 10-årige netudviklingsplan,
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 samtidig 
forpligte transmissionssystemoperatøren 
til at:
- acceptere finansiering fra 
tredjepartsside;
- acceptere opførelse ved tredjepart eller 
at opføre de pågældende nye aktiver og
- at drive det pågældende nye 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.

30. Den kompetente nationale offentlige 
myndighed kontrollerer og evaluerer 
gennemførelsen af investeringsplanen.
VI. Regionalt samarbejde
31. Opstår der betydelige problemer i 
samarbejdet mellem flere lande på 
regionalt plan, kan Kommissionen udpege 
en regional koordinator efter aftale med 



AM\717987DA.doc 123/123 PE404.543v03-00

DA

medlemsstaterne.
32. Den regionale koordinator skal på 
regionalt plan fremme samarbejdet 
mellem de regulerende myndigheder og 
andre kompetente offentlige myndigheder, 
netoperatører, gasbørser, netbrugere og 
markedsdeltagere. Den regionale 
koordinator skal navnlig:
(a) at 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 
regulerende myndigheder og andre 
kompetente nationale myndigheder i 
forbindelse med udarbejdelsen af fælles 
regler for kapacitetsfordeling og fælles 
beskyttelsesmekanismer;
(c) fremsende en årlig rapport til 
Kommissionen og medlemsstaterne om de 
fremskridt, der er opnået i regionen, og 
om eventuelle vanskeligheder eller 
hindringer for et sådant fremskridt."

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres en alternativ løsning til at sikre transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed inden for medlemsstaterne.
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