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

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2007/0196(COD)

10.4.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
178 - 274

Förslag till betänkande
Romano Maria La Russa
(PE400.700v01-00)

Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

Förslag till direktiv – ändringsakt
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))



PE404.543v03-00 2/120 AM\717987SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\717987SV.doc 3/120 PE404.543v03-00

SV

Ändringsförslag 178
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel –5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Följande artikel ska införas:
”Artikel –5a

Europeisk solidaritet
1. Medlemsstaterna ska samordna sin 
verksamhet för att säkerställa en säker, 
diversifierad och effektiv gasförsörjning 
till den europeiska marknaden. 
Medlemsstaterna ska samarbeta inom 
följande områden:
a) Samordning av de nationella åtgärder 
för krissituationer som nämns i artikel 8 i 
direktiv 2004/67/EG.
b) Identifiering och vid behov utveckling 
eller uppgradering av sammanlänkningar 
av el- och naturgasnät.
c) Villkor och praktiska metoder för 
ömsesidigt stöd.
2. Medlemsstaterna ska samarbeta i fråga 
om att utveckla och genomföra nya 
projekt för sammanlänkning av 
medlemsstater, LNG-anläggningar och 
lagring för att avlägsna isolerade 
marknader, vilket kommer att bidra till en 
gemensam europeisk gasmarknad.
3. Medlemsstaterna ska samordna sin 
verksamhet i förhållande till leverantörer 
från tredjeländer för att säkra en 
gemensam europeisk energipolitik.
4. Kommissionen ska vidta tekniska och 
ekonomiska åtgärder för att skapa ny 
infrastruktur i första hand för isolerade 
marknader, i syfte att koppla samman 
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medlemsstaternas nationella 
överföringssystem.”

Or. lt

Ändringsförslag 179
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkra försörjningstryggheten på 
den inre marknaden för naturgas ska 
medlemsstaterna samarbeta i syfte att 
främja regional och bilateral solidaritet.

1. För att säkra försörjningstryggheten på 
den inre marknaden för naturgas ska 
medlemsstaterna, utan att lägga en 
oproportionerlig börda på 
marknadsaktörerna, samarbeta i syfte att 
främja regional och bilateral solidaritet.

Or. en

Motivering

Man bör se till att solidaritetsavtal inte snedvrider marknaden och att prissignalerna 
fortsätter att vara effektiva särskilt under perioder med hög efterfrågan.

Ändringsförslag 180
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkra försörjningstryggheten på 
den inre marknaden för naturgas ska 
medlemsstaterna samarbeta i syfte att 
främja regional och bilateral solidaritet.

1. För att säkra försörjningstryggheten på 
den inre marknaden för naturgas ska 
medlemsstaterna samarbeta i syfte att 
utveckla sammanlänkningar och främja 
regional och bilateral solidaritet.
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Or. lt

Ändringsförslag 181
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
2. Detta samarbete ska omfatta situationer 
som resulterar i eller som på kort sikt 
troligen kommer att resultera i allvarliga 
avbrott i försörjningen som påverkar en 
medlemsstat. Det ska omfatta följande:

2. Detta samarbete ska omfatta situationer 
som resulterar i eller som på kort sikt 
troligen kommer att resultera i allvarliga 
avbrott i försörjningen som påverkar en 
medlemsstat.

(a) Samordning av de nationella åtgärder 
för krissituationer som nämns i artikel 8 i 
direktiv 2004/67/EG.
(b) Identifiering och, vid behov, 
utveckling eller uppgradering av 
sammanlänkningar av el- och 
naturgasnät.
(c) Villkor och praktiska metoder för 
ömsesidigt stöd.

Or. lt

Ändringsförslag 182
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska hållas informerad
om detta samarbete.

3. Kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och marknadsaktörerna
ska hållas informerade om detta 
samarbete.
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Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att principerna om god regelgivning och öppenhet 
följs när man tar fram regler eller riktlinjer för sådant samarbete och ömsesidigt stöd.

Ändringsförslag 183
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Den av kommissionen föreslagna behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande 
förfarandet med kontroll” begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör 
avvisas.

Ändringsförslag 184
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Riktlinjer för regional solidaritet är enligt vårt förmenande inte nödvändiga eftersom artikeln 
redan innehåller de nödvändiga föreskrifterna.

Ändringsförslag 185
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan skulle begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut om utformningen av den inre marknaden för energi skulle 
därigenom undandras det demokratiska lagstiftningsförfarandet. Eftersom resultaten av ett 
kommittéförfarande potentiellt kan sträcka sig mycket långt och eftersom sådana 
grundläggande regleringar kan komma att påverka själva kärnan i de bestämmelser om 
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åtskillnad som de systemansvariga för distributionssystemen omfattas av bör detta principiellt 
avvisas.

Ändringsförslag 186
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

4. Kommissionen ska anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete inom ett år 
efter det att detta direktiv trätt i kraft.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. en

Ändringsförslag 187
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

4. Kommissionen får ändra riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska ändras i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

Or. de



AM\717987SV.doc 9/120 PE404.543v03-00

SV

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska fastställas genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete, varvid den 
nationella suveräniteten över 
naturtillgångar ska respekteras. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3. 

Or. nl

Motivering

Det är bra med solidaritet men varje land måste dock få ha kvar kontrollen över sina egna 
naturtillgångar..

Ändringsförslag 189
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt solidaritetssamarbete. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

4. Kommissionen får anta riktlinjer för 
regionalt och europeiskt 
solidaritetssamarbete. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

Or. lt

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i 
sin lagstiftning. Det geografiska område 
som omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

1. Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte 
att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i 
sin lagstiftning.

2. Om samarbetet mellan flera olika 
medlemsstater på regional nivå stöter på 
betydande svårigheter får kommissionen
efter en gemensam begäran från dessa 
medlemsstater och i överenskommelse 
med alla berörda medlemsstater utse en 
regional samordnare. 
3. Den regionala samordnaren ska verka 
till förmån för samarbete på regional nivå 
mellan nationella tillsynsmyndigheter och 
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övriga behöriga offentliga myndigheter, 
nätoperatörer, gasbörser, nätanvändare 
och marknadsaktörer. Den regionala 
samordnaren ska särskilt göra följande:
a) Främja nya effektiva investeringar i 
sammanlänkningar. I detta syfte ska den 
regionala samordnaren bistå 
systemansvariga för överföringssystem vid 
utarbetandet av regionala 
sammanlänkningsplaner samt bidra till 
samordningen av deras investeringsbeslut 
och, vid behov, av deras förfaranden för 
öppna säsonger.
b) Främja effektiv och säker användning 
av näten. I detta syfte ska den regionala 
samordnaren bidra till att mellan 
systemansvariga för överföringssystem, 
nationella tillsynsmyndigheter och andra 
behöriga nationella offentliga 
myndigheter samordna arbetet med att ta 
fram gemensamma tilldelnings- och 
skyddsmekanismer.
c) Årligen översända en rapport till 
kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna om de framsteg som 
gjorts i regionen och om eventuella 
svårigheter och hinder som bromsar 
framstegen.

Or. en

Motivering

De regionala samordnarna kan spela en viktig roll för att underlätta dialogen mellan 
medlemsstaterna, framför allt i fråga om gränsöverskridande investeringar.

Ändringsförslag 191
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i
sin lagstiftning. Det geografiska område 
som omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i 
förordning (EG) nr 1775/2005.”

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och nationella tillsynsmyndigheter ska 
samarbeta i syfte att integrera sina 
inhemska marknader åtminstone på 
regional nivå. De ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt inre marknad, samt 
underlätta harmoniseringen av sin 
lagstiftning.”

Or. en

Motivering

För att se till att det regionala samarbetet leder till inbördes förenliga marknadsvillkor och 
till upprättandet av en verklig Europaomfattande marknad, bör interregionalt samarbete 
krävas också av tillsynsmyndigheterna, systemansvariga för överföringssystem och byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). ACER bör också bemyndigas att ge 
lämpliga rekommendationer för att underlätta marknadsintegrationen.

Ändringsförslag 192
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i
sin lagstiftning. Det geografiska område 
som omfattas av regionalt samarbete ska 
överensstämma med kommissionens 
definition av geografiska områden enligt 
artikel 2h.3 i förordning (EG) 

Medlemsstaterna och deras nationella 
tillsynsmyndigheter ska samarbeta i syfte 
att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt inre marknad, samt 
underlätta harmoniseringen av sin 
lagstiftning. Det geografiska område som 
omfattas av regionalt samarbete ska 
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nr 1775/2005.” överensstämma med kommissionens 
definition av geografiska områden enligt 
artikel 2h.3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003.”

Or. en

Motivering

Regionalt samarbete kan främja marknadsintegration och skapa en konkurrensutsatt 
europeisk marknad. För att se till att det regionala samarbetet leder till inbördes förenliga 
marknadsvillkor och till upprättandet av en verklig Europaomfattande marknad, bör 
interregionalt samarbete krävas också av tillsynsmyndigheterna, systemansvariga för 
överföringssystem och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). 
Eventuellt framväxande regionala marknader får inte vara exklusiva, och det måste skapas ett 
klart regelverk för dem.

Ändringsförslag 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i
sin lagstiftning. Det geografiska område 
som omfattas av regionalt samarbete ska 
överensstämma med kommissionens 
definition av geografiska områden enligt 
artikel 2h.3 i förordning (EG) 
nr 1775/2005.”

Medlemsstaterna och deras nationella 
tillsynsmyndigheter ska samarbeta i syfte 
att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt inre marknad, samt 
underlätta harmoniseringen av sin 
lagstiftning. Det geografiska område som 
omfattas av regionalt samarbete ska 
överensstämma med kommissionens 
definition av geografiska områden enligt 
artikel 2h.3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003.”

Or. en
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Motivering

Regionalt samarbete kan främja marknadsintegration och skapa en konkurrensutsatt 
europeisk marknad. För att se till att samarbetet leder till inbördes förenliga marknadsvillkor 
och till upprättandet av en verklig Europaomfattande marknad, bör interregionalt samarbete 
krävas också av tillsynsmyndigheterna, systemansvariga för överföringssystem och byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). ACER bör också bemyndigas att ge 
lämpliga rekommendationer för att underlätta marknadsintegrationen. Eventuellt 
framväxande regionala marknader får inte vara exklusiva, och det måste skapas ett klart 
regelverk för dem.

Ändringsförslag 194
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i
sin lagstiftning. Det geografiska område 
som omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

Medlemsstaterna och 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta i 
syfte att integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. De ska i 
synnerhet säkra samarbetet mellan 
nätoperatörer på regional nivå för att skapa 
en konkurrensutsatt europeisk marknad 
och underlätta harmoniseringen av sin 
lagstiftning. Det geografiska område som 
omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

Or. lt

Ändringsförslag 195
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och verka för konsekvens i 
sin lagstiftning. Det geografiska område 
som omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på 
regional nivå och säkerställa konsekvens i 
sin lagstiftning. Dessutom ska 
medlemsstaterna garantera en miniminivå 
av sammanlänkning mellan angränsande 
medlemsstater. Det geografiska område 
som omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

Or. en

Motivering

En verklig inre marknad för gas förutsätter tillräckligt många sammanlänkningar mellan 
medlemsstaterna. Fler sammanlänkningar kommer dessutom att öka försörjningstryggheten.

Ändringsförslag 196
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om samarbetet mellan flera olika 
medlemsstater på regional nivå stöter på 
betydande svårigheter får kommissionen i 
överenskommelse med de berörda 
medlemsstaterna utse en regional 
samordnare. Den regionala samordnaren 
ska främja samarbete på regional nivå 
mellan tillsynsmyndigheter och andra 
behöriga offentliga myndigheter, 
nätoperatörer, elbörser, nätanvändare och 
marknadsaktörer. Den regionala 
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samordnaren ska särskilt göra följande:
a) Främja nya effektiva investeringar i 
sammanlänkningar. I detta syfte ska den 
regionala samordnaren bistå 
systemansvariga för överföringssystem vid 
utarbetandet av regionala 
sammanlänkningsplaner samt bidra till 
samordningen av deras investeringsbeslut 
och, vid behov, av deras förfaranden för 
öppna säsonger. 
b) Främja effektiv och säker användning 
av näten. I detta syfte ska den regionala 
samordnaren bidra till att mellan 
systemansvariga för överföringssystem, 
nationella tillsynsmyndigheter och andra 
behöriga nationella offentliga 
myndigheter samordna arbetet med att ta 
fram gemensamma tilldelnings- och 
skyddsmekanismer.
c) Årligen översända en rapport till 
kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna om de framsteg som 
gjorts i regionen och om eventuella 
svårigheter och hinder som bromsar 
framstegen.”

Or. en

Motivering

Inrättandet av en regional samordnare skulle främja det regionala samarbetet.

Ändringsförslag 197
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Byrån ska samarbeta med de 
nationella tillsynsmyndigheterna och de 
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åtskilda systemansvariga för 
överföringssystemen i enlighet med 
kapitel III för att garantera tillnärmning 
mellan regelverken i de olika regionerna 
och skapa en konkurrensutsatt inre 
marknad. Om byrån anser att det krävs 
bindande regler för detta samarbete ska 
den avge lämpliga rekommendationer. På 
regionala marknader ska byrån vara den 
ansvariga tillsynsmyndigheten.”

Or. en

Ändringsförslag 198
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (ny)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 6a
Vertikalt integrerade företag
För att garantera oberoendet hos de 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska medlemsstaterna se till att vertikalt 
integrerade företag från och med [datum 
för införlivande plus ett år] är skyldiga att 
efterleva antingen bestämmelserna i 
artikel 7.1 a–d och artikel 9 eller 
bestämmelserna i artikel 9b.”

Or. en

Motivering

Det måste införas ett alternativt sätt att trygga TSO:ernas oberoende inom integrerade 
företag.
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Ändringsförslag 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt –1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

"–1. För att garantera oberoendet hos de 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska medlemsstaterna se till att vertikalt 
integrerade företag från och med [datum 
för införlivande plus ett år] är skyldiga att 
efterleva bestämmelserna i artikel 7.1 a–d 
eller artikel 9 eller artikel 9b.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inför funktionell och effektiv åtskillnad som alternativ till åtskilt ägande 
och oberoende systemoperatörer. Detta garanterar en verklig åtskillnad av de 
systemansvariga för överföringssystemen utan att inkräkta på ägandet och utan att orsaka 
försäljning av vare sig överföringssystemet eller energiproduktionen.

Ändringsförslag 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt –1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”–1. För att garantera oberoendet hos de 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska medlemsstaterna se till att vertikalt 
integrerade företag från och med [datum 
för införlivande plus ett år] är skyldiga att 
efterleva bestämmelserna i artikel 7.1 a–d 
och artikel 9 eller bestämmelserna i 
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artikel 9b.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inför funktionell och effektiv juridisk åtskillnad som alternativ till åtskilt 
ägande och oberoende systemoperatörer. Detta garanterar en verklig åtskillnad av de 
systemansvariga för överföringssystemen utan att inkräkta på ägandet och utan att orsaka 
försäljning av vare sig överföringssystemet eller energiproduktionen.

Ändringsförslag 201
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”da) Samma person(er) får inte driva 
överföringssystemet enligt förvaltningsavtal 
eller utöva kontroll utan ägande på annat 
sätt, eller direkt eller indirekt utöva kontroll 
eller ha något intresse i eller utöva någon 
rättighet över ett företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet.”

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att stärka bestämmelserna om åtskilt ägande.

Ändringsförslag 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
från punkt 1 b–c till och med den [datum 
för införlivande plus två år], under 
förutsättning att den systemansvarige för 
överföringssystemet inte ingår i ett 
vertikalt integrerat företag.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant i ett system med fullständig åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 203
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
från punkt 1 b–c till och med den [datum 
för införlivande plus två år], under 
förutsättning att den systemansvarige för 
överföringssystemet inte ingår i ett 
vertikalt integrerat företag.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant i ett system med fullständig åtskillnad beträffande ägandet.
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Ändringsförslag 204
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
från punkt 1 b–c till och med den [datum 
för införlivande plus två år], under 
förutsättning att den systemansvarige för 
överföringssystemet inte ingår i ett 
vertikalt integrerat företag.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte relevant i ett system med fullständig åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 205
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett samarbetsbolag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i samarbetsbolaget såvida det inte har 
godkänts som oberoende systemansvarig i 
enlighet med artikel 9a.

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett samarbetsbolag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i samarbetsbolaget såvida det inte till 
fullo uppfyller kraven i denna artikel.

Or. en
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Motivering

Ett företag som inte är fullständigt åtskilt får inte fungera som systemansvarig för 
överföringssystemet.

Ändringsförslag 206
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett samarbetsbolag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i samarbetsbolaget såvida det inte har 
godkänts som oberoende systemansvarig i 
enlighet med artikel 9a.

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett samarbetsbolag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i samarbetsbolaget såvida det inte till 
fullo uppfyller kraven i denna artikel.

Or. en

Motivering

Ett företag som inte är fullständigt åtskilt får inte fungera som systemansvarig för 
överföringssystemet.

Ändringsförslag 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
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ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett samarbetsbolag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i samarbetsbolaget såvida det inte har 
godkänts som oberoende systemansvarig i 
enlighet med artikel 9a.

ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett samarbetsbolag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag får 
ingå i samarbetsbolaget såvida det inte till 
fullo uppfyller kraven i denna artikel.

Or. en

Motivering

Ett företag som inte är fullständigt åtskilt bör inte tillåtas fungera som systemansvarig för 
överföringssystemet.

Ändringsförslag 208
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att sådan 
kommersiellt känslig information som 
avses i artikel 10.1 som innehas av en 
systemansvarig för överföringssystem som 
har ingått i ett vertikalt integrerat företag 
och personal hos en sådan systemansvarig 
för överföringssystem inte överförs till 
företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.”

6. Medlemsstaterna ska se till

a) att sådan kommersiellt känslig 
information som avses i artikel 10.1 som 
innehas av en systemansvarig för 
överföringssystem som har ingått i ett 
vertikalt integrerat företag och personal hos 
en sådan systemansvarig för 
överföringssystem inte överförs till företag 
som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet,
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b) att de systemansvariga för 
överföringssystem inrättar och genomför 
en övervakningsplan, där det anges vilka 
åtgärder som vidtas för att utesluta 
diskriminerande beteende och se till att 
skyldigheterna avseende öppenhet 
fullgörs; i planen ska det också anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
hos den systemansvarige för 
överföringssystemet har för att detta mål 
ska uppfyllas; den övervakningsansvarige 
ska självständigt övervaka att 
skyldigheterna uppfylls; den nationella 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
införa sanktioner om den systemansvarige 
för överföringssystemet inte genomför 
övervakningsplanen korrekt,
c) att systemansvariga för 
överföringssystem utser en person eller ett 
organ som övervakningsansvarig som ska 
ansvara för att
i) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
ii) utarbeta en årlig rapport om 
kravuppfyllelse och lägga fram den för 
den nationella tillsynsmyndigheten,
iii) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den,
d) att den övervakningsansvariges 
oberoende garanteras, framför allt genom 
anställningsavtalet, och att den 
övervakningsansvarige har tillgång till all 
berörd redovisning, arkiv och lokaler hos 
den systemansvarige samt till all 
information som krävs för att han eller 
hon ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.”

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att stärka bestämmelserna om åtskilt ägande.
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Ändringsförslag 209
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6a. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och dess aktieägare avstår från all 
verksamhet som negativt påverkar dess 
ekonomiska möjligheter att fullgöra sina 
skyldigheter trots effektiv nätverksamhet 
(s.k. financial ring fencing).”

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att stärka bestämmelserna om åtskilt ägande.

Ändringsförslag 210
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6a. Åtskillnad av vertikalt integrerade 
företag får inte leda till höjda gaspriser 
för kunderna eller få andra negativa 
sociala följder.”

Or. xm
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Ändringsförslag 211
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6a. Bestämmelserna i denna artikel ska 
tillämpas på samma sätt för ägare av 
överföringssystem/systemansvariga för 
överföringssystem oberoende av 
ursprungsland.”

Or. en

Motivering

Alla TSO:er bör omfattas av samma företagsregler då de bedriver verksamhet i EU.

Ändringsförslag 212
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6a. Bestämmelserna i denna artikel ska 
tillämpas på samma sätt för alla ägare av 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem oberoende av 
ursprungsland.”

Or. en
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Ändringsförslag 213
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6b. Kommissionen får utfärda riktlinjer 
för att säkerställa att den systemansvarige 
för överföringssystemet i alla avseenden 
uppfyller villkoren i punkterna 6b och 6c. 
Denna åtgärd, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv bland 
annat genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

Or. en

Motivering

Kommissionen bör kunna anta riktlinjer för att säkerställa att villkoren i artikel 7.6 (ny) 
uppfylls.

Ändringsförslag 214
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6b. Medlemsstaterna ska övervaka 
processen för åtskillnad av vertikalt 
integrerade företag och lämna in en 
framstegsrapport till kommissionen.”

Or. lt
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Ändringsförslag 215
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår
Kontroll över ägare av och 
systemansvariga för överföringssystem
1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem kontrolleras av en 
eller flera personer från tredjeland.
2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

Or. en

Motivering

I samband med åtskillnad av ägandet och ISO-modellen behövdes det mekanismer mot 
investeringar från integrerade företag i tredjeländer, för att kunna garantera att också 
företag från tredjeländer var bundna av reglerna om åtskillnad av ägandet och ISO. Eftersom 
åtskillnad av ägandet och ISO-modellen inte längre bör vara de enda alternativen, behövs 
dessa mekanismer inte längre.

Ändringsförslag 216
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår
Kontroll över ägare av och 
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systemansvariga för överföringssystem
1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem kontrolleras av en
eller flera personer från tredjeland.
2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

Or. en

Motivering

Alla förslag som utesluter investeringar från tredjeländer kommer att leda till minskad 
investeringsmångfald och kan leda till brist på investeringar, en långsammare utveckling mot 
en öppen fungerande marknad och minskad systemdiversifiering och flexibilitet.

Ändringsförslag 217
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår
Kontroll över ägare av och 
systemansvariga för överföringssystem
1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem kontrolleras av en 
eller flera personer från tredjeland.
2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Ersätts av en ny punkt 7 i artikel 7. Alla förslag som utesluter investeringar från tredjeländer 
kommer att leda till minskad investeringsmångfald och kan leda till brist på investeringar, en 
långsammare utveckling mot en öppen fungerande marknad och minskad systemdiversifiering 
och flexibilitet.

Ändringsförslag 218
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår
Kontroll över ägare av och 
systemansvariga för överföringssystem
1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem kontrolleras av en 
eller flera personer från tredjeland.
2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

Or. en

Motivering

Med tanke på den sjunkande gasproduktionen i EU och det brådskande behovet av 
investeringar i gasinfrastruktur bör inte utländska investerare hindras från att investera i 
europeisk infrastruktur.
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Ändringsförslag 219
Constanze Angela Krehl

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår
Kontroll över ägare av och 
systemansvariga för överföringssystem
1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem kontrolleras av en 
eller flera personer från tredjeland.
2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av den sjunkande egenproduktionen av naturgas och de akut nödvändiga 
investeringarna i gasinfrastruktur bör utomeuropeiska producenter inte uteslutas som 
investerare. Att i hög grad utestänga producenter från investeringar i den europeiska 
gasinfrastrukturen skulle innebära att producentnivån redan på förhand berövades 
möjligheten att göra det åtagande för Europas försörjningstrygghet som sådana investeringar 
innebär. Dessutom äventyrar förslagen det mångåriga partnerskapet med producentländerna.

Ändringsförslag 220
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår
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Kontroll över ägare av och 
systemansvariga för överföringssystem
1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem kontrolleras av en 
eller flera personer från tredjeland.
2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

Or. de

Motivering

Mot bakgrund av den sjunkande egenproduktionen av naturgas och de akut nödvändiga 
investeringarna i gasinfrastruktur bör utomeuropeiska producenter inte uteslutas som 
investerare. Att i hög grad utestänga producenter från investeringar i den europeiska 
gasinfrastrukturen skulle innebära att producentnivån redan på förhand berövades 
möjligheten att göra det åtagande för Europas försörjningstrygghet som sådana investeringar 
innebär. Dessutom äventyrar förslagen det mångåriga partnerskapet med producentländerna.

Ändringsförslag 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem och systemansvariga för 
överföringssystem kontrolleras av en eller 
flera personer från tredjeland.

1. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden får inte 
överföringssystem, systemansvariga för 
överföringssystem, lager eller 
lageransvariga, distributionsdepåer eller 
ansvariga för distributionsdepåer
kontrolleras av en eller flera personer från 
tredjeland.

Or. en
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Motivering

Lageranläggningar och distributionsdepåer är lika grundläggande för gasinfrastrukturen 
som överföringssystemen. Därför bör bestämmelsen om tredjeländer utökas till att även 
omfatta dessa.

Ändringsförslag 222
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

2. Undantag från punkt 1 får medges till 
följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer, som syftar till att lägga 
fast gemensamma regler för investeringar 
i energisektorn och att öppna 
energimarknaden i ett tredjeland även för 
företag som är etablerade i unionen.

Or. en

Motivering

Begreppet avtal mellan gemenskapen och tredjeländer bör klargöras så att det otvetydigt 
avser ett specifikt avtal i energifrågor som föreskriver korrekt tillämpning av bestämmelserna 
både på europeiska och utomeuropeiska marknader, ömsesidighet och övergripande regler 
för investeringsskydd.

Ändringsförslag 223
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Undantag från punkt 1 får medges till 2. Undantag från punkt 1 får medges till 
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följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer.

följd av gemenskapens avtal med ett eller 
flera tredjeländer, som syftar till att lägga 
fast gemensamma regler för investeringar 
i energisektorn och att öppna 
energimarknaden i ett tredjeland även för 
företag som är etablerade i unionen.

Or. en

Motivering

Begreppet avtal mellan gemenskapen och tredjeländer bör klargöras så att det otvetydigt 
avser ett specifikt avtal i energifrågor som föreskriver korrekt tillämpning av bestämmelserna 
både på europeiska och utomeuropeiska marknader och ömsesidighet. När företag i 
tredjeland får tillträde till den europeiska marknaden bör samma rätt till marknadstillträde 
ges europeiska företag som vill komma in på marknaden i tredjeland.

Ändringsförslag 224
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b utgår
Utnämning av och intyg för 
systemansvariga för överföringssystem
1. Företag som äger ett överföringssystem 
och som av den nationella 
tillsynsmyndigheten, i enlighet med 
nedanstående intygsförfarande, intygats 
uppfylla villkoren i artiklarna 7.1 och 7a 
ska av medlemsstaterna godkännas och 
utnämnas till systemansvariga för 
överföringssystemet. Utnämningen av 
systemansvariga för överföringssystem 
ska anmälas till kommissionen och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.
2. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden ska ansökan 
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om intyg från ägaren av eller den 
systemansvarige för överföringssystem 
som kontrolleras av en eller flera 
personer från tredjeland i enlighet med 
artikel 7a avslås, såvida inte ägaren av 
eller den systemansvarige för 
överföringssystemet påvisar att det inte 
finns någon möjlighet för den berörda 
enheten att, i strid mot artikel 7.1, direkt 
eller indirekt påverkas av någon operatör 
som är verksam inom produktion eller 
leverans av gas eller el eller av något 
tredjeland. 
3. Systemansvariga för överföringssystem 
ska till tillsynsmyndigheten anmäla 
planerade transaktioner som kan komma 
att kräva en omprövning av huruvida de 
uppfyller kraven i artiklarna 7.1 och 7a.
4. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka att 
systemansvariga för överföringssystem 
kontinuerligt uppfyller kraven i artiklarna 
7.1 och 7a. För att säkerställa att kraven 
uppfylls ska de i följande fall inleda ett 
intygsförfarande:
(a) Efter anmälan från systemansvariga 
för överföringssystem i enlighet med 
punkt 3. 
(b) På eget initiativ då de får vetskap om 
att en planerad förändring när det gäller 
rättigheter för eller inflytande över ägare 
av eller systemansvariga för 
överföringssystemet kan leda till en 
överträdelse av artiklarna 7.1 och 7a, eller 
då de har anledning att misstänka att en 
sådan överträdelse har skett.
(c) Efter en motiverad begäran från 
kommissionen.
5. Tillsynsmyndigheterna ska fatta beslut 
om intyg för en systemansvarig för 
överföringssystem inom fyra månader 
från den dag då denne inkom med 
anmälan eller kommissionen 
överlämnade sin begäran. Efter det att 
denna period har löpt ut ska intyget anses 
vara beviljat. Tillsynsmyndighetens 
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uttryckliga eller underförstådda beslut 
träder i kraft först efter det att det 
förfarande som beskrivs i punkterna 6–9 
har avslutats och enbart om 
kommissionen inte gör några 
invändningar mot beslutet.
6. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
anmäla det uttryckliga eller 
underförstådda beslutet om intyg för en 
systemansvarig för överföringssystem till 
kommissionen, och förse kommissionen 
med alla relevanta uppgifter avseende 
detta beslut.
7. Kommissionen ska pröva anmälan så 
snart den har mottagits. Om 
kommissionen anser att 
tillsynsmyndighetens beslut ger anledning 
till allvarliga tvivel beträffande dess 
förenlighet med artiklarna 7.1, 7a eller 
7b.2 ska den inom två månader från det 
att den mottog anmälan besluta att inleda 
ett förfarande. Kommissionen ska i 
sådana fall ge tillsynsmyndigheten och 
den berörda systemansvariga för 
överföringssystemet tillfälle att yttra sig. 
Om kommissionen behöver 
kompletterande uppgifter får 
tvåmånadersperioden förlängas med 
ytterligare två månader, räknat från det 
datum de kompletterande uppgifterna 
mottogs.
8. Om kommissionen beslutar att inleda 
ett förfarande ska den inom högst fyra 
månader från den dag då det beslutet 
fattas utfärda ett slutgiltigt beslut om att
(a) inte göra några invändningar mot 
tillsynsmyndighetens beslut
eller
(b) begära att den berörda 
tillsynsmyndigheten ändrar eller 
återkallar sitt beslut om den anser att 
villkoren i artiklarna 7.1, 7a eller 7b.2 
inte är uppfyllda. 
9. Om kommissionen inte beslutar att 
inleda ett förfarande eller inte fattar 
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något slutgiltigt beslut inom de tidsfrister 
som anges i punkterna 7 och 8 ska det 
anses att den inte har några invändningar 
mot tillsynsmyndighetens beslut. 
10. Tillsynsmyndigheten ska följa 
kommissionens beslut om att ändra eller 
återkalla beslutet om intyg inom fyra 
veckor, och ska informera kommissionen 
om detta.
11. Tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen har rätt att från 
systemansvariga för överföringssystem 
och företag som bedriver produktions-
eller leveransverksamhet begära sådan 
information som är relevant för 
fullgörandet av deras skyldigheter enligt 
denna artikel.
12. Tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen ska behandla kommersiellt 
känsliga uppgifter konfidentiellt.
13. Kommissionen ska anta riktlinjer om 
förfarandet för tillämpningen av 
punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om ett intygsförfarande för systemansvariga för överföringssystem 
och oberoende systemansvariga som åtskilts med avseende på ägandet är alltför betungande 
och byråkratiskt. Korrekt tillämpning av reglerna om åtskillnad kan också säkras genom 
tillsynsmyndigheternas kontinuerliga övervakning och tillsyn av TSO:erna.
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Ändringsförslag 225
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Kommissionen ska anta riktlinjer om 
förfarandet för tillämpningen av 
punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.

utgår

Or. en

Motivering

Detta bör inte beslutas av kommissionen genom ett kommittéförfarande, utan genom 
medbeslutande.

Ändringsförslag 226
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Kommissionen ska anta riktlinjer om 
förfarandet för tillämpningen av 
punkterna 6–9. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

utgår
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Or. de

Motivering

Bestämmelserna om utnämning av och intyg för systemansvariga för överföringssystem är 
redan tillräckligt omfattande i direktivet. Någon befogenhet för att anta riktlinjer behövs 
därför inte längre.

Ändringsförslag 227
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Kommissionen ska anta riktlinjer om 
förfarandet för tillämpningen av punkterna 
6–9. Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

13. Kommissionen får ändra riktlinjer om 
förfarandet för tillämpningen av punkterna 
6–9. Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska ändras i enlighet
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska fastställas genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 228
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”13a. De förfaranden som fastställs i 
denna artikel, särskilt avseende de 
begränsningar som fastställs i punkt 2, 
ska inte tillämpas på rörledningar i 
tidigare led, som endast är avsedda för 
direkt sammanlänkning av nät i gasens 
ursprungsländer med en landningspunkt 
inom gemenskapens territorium eller på 
uppgraderingar av dessa.”

Or. en

Motivering

Rörledningar i tidigare led som landar direkt på gemenskapens territorium bör inte genomgå 
intygsförfarandet. Utveckling av större gasproduktions- och gastransportprojekt görs i 
allmänhet av internationella konsortier där utländska producentföretag deltar.

Ändringsförslag 229
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”13a. De förfaranden som fastställs i 
denna artikel, särskilt avseende de 
begränsningar som fastställs i punkt 2, får 
inte tillämpas på rörledningar i tidigare 
led, som endast är avsedda för direkt 
sammanlänkning av nät i gasens 
ursprungsländer med en landningspunkt 
inom gemenskapens territorium eller på 
uppgraderingar av dessa.”

Or. en
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Motivering

Rörledningar i tidigare led som landar direkt på gemenskapens territorium bör inte genomgå 
intygsförfarandet. Utveckling av större gasproduktions- och gastransportprojekt görs i 
allmänhet av internationella konsortier där utländska producentföretag deltar.

Ändringsförslag 230
Gabriele Albertini

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”13a. De förfaranden som fastställs i 
denna artikel, särskilt avseende de 
begränsningar som fastställs i punkt 2, får 
inte tillämpas på rörledningar i tidigare 
led, som endast är avsedda för direkt 
sammanlänkning av nät i gasens 
ursprungsländer med en landningspunkt 
inom gemenskapens territorium eller på 
uppgraderingar av dessa.”

Or. en

Motivering

Utveckling av gasproduktions- och gastransportprojekt görs i allmänhet av internationella 
konsortier där utländska producentföretag deltar. Om bestämmelserna om intyg tillämpas på 
rörledningar som landar direkt på gemenskapens territorium skulle investeringar i gasimport 
hindras. Intyg bör endast krävas för infrastruktur för transittransporter och interna 
transporter av gas. Detta för att undvika risken för att en god marknadsutveckling hindras, 
om utländska vertikalt integrerade bolag kontrollerar dessa rörledningar.

Ändringsförslag 231
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7b – punkt 13a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”13a. De förfaranden som fastställs i 
denna artikel, särskilt avseende de 
begränsningar som fastställs i punkt 2, får 
inte tillämpas på rörledningar i tidigare 
led, som endast är avsedda för direkt 
sammanlänkning av nät i gasens 
ursprungsländer med en landningspunkt 
inom gemenskapens territorium eller på 
uppgraderingar av dessa.”

Or. en

Motivering

Rörledningar i tidigare led som landar direkt på gemenskapens territorium bör inte genomgå 
intygsförfarandet. Utveckling av större gasproduktions- och gastransportprojekt görs i 
allmänhet av internationella konsortier där utländska producentföretag deltar: i de flesta fall 
kontrollerar eller deltar tredjeländer i vissa av bolagen som deltar i projekten.

Ändringsförslag 232
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 7c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c utgår
Utseende av systemansvariga för 
lagringssystem och LNG-anläggningar
Medlemsstaterna ska, för en tid som de 
själva bestämmer med beaktande av 
effektivitet och ekonomisk balans, utse 
eller ålägga de naturgasföretag som äger 
lagringssystem eller LNG-anläggningar 
att utse en eller flera systemansvariga.”

Or. en
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Ändringsförslag 233
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(a) ska på affärsmässiga villkor och med 
vederbörlig hänsyn till miljön driva, 
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga 
och effektiva överförings- och 
lagringssystem och/eller 
LNG-anläggningar och främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp.”

”(a) ska på affärsmässiga villkor och med 
vederbörlig hänsyn till miljön driva, 
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga 
och effektiva överförings- och 
lagringssystem och/eller 
LNG-anläggningar.”

Or. de

Motivering

Systemansvariga för överföringssystem, lagringssystem och/eller LNG-anläggningar ska ha 
till uppgift att garantera en säker, tillförlitlig och effektiv infrastruktur. Mer långtgående mål 
kan inte uppnås av de systemansvariga utan bör åligga antingen de berörda medlemsstaterna 
eller andra marknadsaktörer.

Ändringsförslag 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(a) ska på affärsmässiga villkor och med 
vederbörlig hänsyn till miljön driva, 
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga 

”(a) ska på affärsmässiga villkor och med 
vederbörlig hänsyn till miljön driva, 
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga 
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och effektiva överförings- och 
lagringssystem och/eller LNG-
anläggningar och främja energieffektivitet,
forskning och innovation, framför allt i 
syfte att öka användningen av förnybara 
energikällor och spridningen av teknik 
med låga koldioxidutsläpp.”

och effektiva överförings- och 
lagringssystem och/eller LNG-
anläggningar och främja energieffektivitet 
och en proaktiv integrering av både 
storskaliga förnybara energikällor och 
decentraliserad energiproduktion samt 
forskning och innovation för att uppfylla 
dessa mål.”

Or. en

Motivering

Det är även de systemansvarigas ansvar att proaktivt integrera förnybara energikällor.

Ändringsförslag 235
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (ny)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 8.1 ska följande led läggas 
till:
”(da) ska ansvara för att inkassera 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringssystem i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, bevilja och förvalta 
tredjepartstillträde och ge motiverade 
förklaringar då tillträde nekas, vilket ska 
övervakas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna; då de 
systemansvariga för överföringssystem 
fullgör sina uppgifter enligt denna artikel 
ska de främst beakta fördelarna för den 
region som de är verksamma i.”

Or. en
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Motivering

Här beskrivs en del av den verksamhet som systemansvariga för överföringssystem bör 
bedriva, men det är också viktigt att garantera insyn i skälen till att tillträde inte beviljas.

Ändringsförslag 236
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (ny)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Artikel 8.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna får, via sina 
nationella tillsynsmyndigheter, begära att 
den systemansvarige för 
överföringssystemet uppfyller vissa 
minimikrav i fråga om underhåll och 
utbyggnad av överföringssystemet, 
inbegripet 
sammanlänkningskapaciteten. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör få 
större befogenheter för att säkerställa 
konsumentskyddet inom unionen.”

Or. en

Motivering

Konsumentskyddet måste vara en prioritet då underhållsbeslut fattas, så att slutkunderna inte 
missgynnas på något sätt.  För tillfället har många nationella tillsynsmyndigheter ingen 
skyldighet att ta hänsyn till de europeiska konsumenterna, vilket innebär att alla beslut fattas 
bara med de nationella konsumenterna i åtanke. Detta måste ändras om man vill att projektet 
med en fungerande europeisk energimarknad ska lyckas.
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Ändringsförslag 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (ny)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Artikel 8.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna får, via sina 
nationella tillsynsmyndigheter, begära att 
den systemansvarige för 
överföringssystemet uppfyller vissa 
minimikrav i fråga om underhåll och 
utbyggnad av överföringssystemet,
inbegripet 
sammanlänkningskapaciteten. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör få 
större befogenheter för att säkerställa 
konsumentskyddet inom unionen.”

Or. en

(Ett klarläggande läggs till artikel 8.3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Konsumentskyddet måste vara en prioritet då underhållsbeslut fattas, så att slutkunderna inte 
missgynnas på något sätt.  För tillfället har många nationella tillsynsmyndigheter ingen 
skyldighet att ta hänsyn till de europeiska konsumenterna, vilket innebär att alla beslut fattas 
bara med de nationella konsumenterna i åtanke. Detta måste ändras om man vill att projektet 
med en fungerande europeisk energimarknad ska lyckas.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6c (ny)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkterna 4 a till 4 h (nya)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I artikel 8 ska följande punkter 
läggas till:
”4a. Systemansvariga för 
överföringssystem ska minst vartannat år 
utarbeta en tioårig utvecklingsplan för 
nätet. De ska vidta effektiva åtgärder för 
att garantera systemens lämplighet och 
försörjningstrygghet.
4b. Den tioåriga utvecklingsplanen för 
nätet ska framför allt
a) beskriva för marknadsaktörerna den 
viktigaste överföringsinfrastruktur som 
bör byggas under de följande tio åren,
b) innefatta uppgifter om alla redan 
beslutade investeringar och definiera nya 
investeringar för vilka ett 
genomförandebeslut måste fattas under 
de följande tre åren.
4c. Vid utarbetandet av denna tioåriga 
utvecklingsplan för nätet ska varje 
systemansvarig för överföringssystemet 
göra skattningar av utvecklingen inom 
produktion, förbrukning och handel med 
andra länder, och ta hänsyn till befintliga 
planer på regional och europeisk nivå för 
investeringar i näten. De systemansvariga 
för överföringssystemen ska i god tid 
lämna in utkastet till denna plan till det 
behöriga nationella organet. 
4d. Det behöriga nationella organet ska 
på ett öppet och insynsvänligt sätt 
samråda med alla berörda nätanvändare 
om utkastet till planen, och får 
offentliggöra resultaten av ett sådant 
samråd, framför allt de eventuella 
investeringsbehoven. 
4e. Det behöriga nationella organet ska 
kontrollera om utkastet till den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet täcker alla de 
investeringsbehov som framkommit vid 
samrådet. Det behöriga nationella organet 
får kräva att den systemansvarige för 
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överföringssystemen ändrar sin plan.
4f. Ett behörigt nationellt organ i den 
betydelse som avses i punkt 4c, 4d och 4e 
kan vara den nationella 
tillsynsmyndigheten, en annan behörig 
nationell offentlig myndighet eller en 
förvaltare för nätutveckling som tillsatts 
av de systemansvariga för 
överföringssystemen. I det senare fallet 
ska de systemansvariga till den behöriga 
nationella offentliga myndigheten lämna 
in förslag till stadgar, medlemslista och 
arbetsordning för godkännande.
4g. Om den systemansvarige underlåter 
att genomföra en viss investering av dem 
som angetts i den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet under de 
följande tre åren, ska medlemsstaterna se 
till att den nationella tillsynsmyndigheten 
eller en annan behörig nationell offentlig 
myndighet har nödvändiga befogenheter 
att vidta någon av följande åtgärder:
a) Med alla lagliga medel uppmana den
systemansvarige för överföringssystemet 
att fullgöra sina investeringsskyldigheter 
genom att använda sin ekonomiska 
kapacitet.
b) Uppmana oberoende investerare att 
lämna in anbud på den investering som 
krävs i överföringssystemet, och får 
samtidigt kräva att den systemansvarige
– accepterar finansiering från tredje part,
– samtycker till att en tredje part anlägger 
eller till att själv anlägga de nya 
tillgångarna i fråga,
– driver de nya nättillgångarna i fråga.
De ekonomiska arrangemang som behövs 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten eller eventuell annan 
behörig nationell myndighet. I båda fallen 
ska avgiftsbestämmelserna medge intäkter 
som täcker kostnaderna för sådana 
investeringar.
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4h. De behöriga nationella offentliga 
myndigheterna ska övervaka och 
utvärdera genomförandet av 
investeringsplanen.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna av artikel 8 garanterar särskilt att nödvändiga investeringar görs 
i nätet, även mot TSO:ernas vilja, och att anslutningar till nätet inte kan vägras. Om en TSO 
vägrar att genomföra en viss investering kan två åtgärder vidtas: antingen kräver den 
behöriga offentliga myndigheten att TSO:n investerar eller så inleder den ett 
upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I artikel 8 ska följande punkter 
läggas till:

”4a. När de systemansvariga för 
överföringssystemen utför sina 
arbetsuppgifter ska de beakta de tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter som 
antagits av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att de föreskrifter som antas av det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas tillämpas av alla systemansvariga för överföringssystem. Genom 
att koppla föreskrifterna till de systemansvarigas arbetsuppgifter, som fastställts i 
gasdirektivet, stärks föreskrifternas rättsliga ställning och de är inte längre helt frivilliga.



PE404.543v03-00 50/120 AM\717987SV.doc

SV

Ändringsförslag 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6d (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Följande artikel ska införas:
”Artikel 8a
I. Funktionell och effektiv åtskillnad av 
överföringssystem
Tillgångar, utrustning, personal och 
identitet
1. Systemansvariga för överföringssystem 
ska förfoga över de mänskliga, fysiska 
och ekonomiska resurser i det vertikalt 
integrerade företaget som behövs för 
regelbunden överföring av gas, varvid 
framför allt följande ska gälla:
(i) Systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de tillgångar som är nödvändiga 
för regelbunden överföring av gas.
(ii) Systemansvariga för 
överföringssystem ska anställa den 
personal som behövs för regelbunden 
överföring av gas.
(iii) Personaldelning och 
tillhandahållande av tjänster mellan olika 
delar av det vertikalt integrerade 
företaget, som utför produktion eller 
leverans, ska få förekomma endast i 
sådana fall där diskriminering inte 
riskerar att uppstå och ska godkännas av 
de nationella tillsynsmyndigheterna så att 
konkurrensproblem och intressekonflikter 
kan undvikas.
(iv) Lämpliga ekonomiska resurser för 
framtida investeringsprojekt ska ställas 
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till förfogande i god tid.
2. Den verksamhet som anses nödvändig 
för den regelbundna överföring av gas 
som avses i punkt 1 ska omfatta minst 
följande:
– Att företräda den systemansvarige för 
överföringssystemet och sköta kontakten 
med tredje part och nationella 
tillsynsmyndigheter.
– Beviljande och förvaltning av 
tredjepartstillträde till nätet.
– Inkassering av tillträdes- och 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003.
– Drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet.
– Investeringsplanering för att systemet 
på lång sikt ska kunna tillgodose en 
rimlig efterfrågan och trygga 
försörjningen.
– Juridiska tjänster.
– Redovisning och IT-tjänster.
3. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska juridiskt vara 
aktiebolag.
4. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska ha en egen 
företagsidentitet som klart skiljer sig från 
det vertikalt integrerade företagets, med 
separat varumärke, marknadsföring och 
lokaler.
5. Räkenskaperna hos de systemansvariga 
för överföringssystemet ska granskas av 
annan revisor än den som granskar 
räkenskaperna hos det vertikalt 
integrerade företaget och alla dess 
dotterbolag.
II. Oberoende företagsledning, 
verkställande direktör och styrelse för den 
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systemansvarige för överföringssystemet
6. Beslut om att utnämna den 
verkställande direktören eller ledamöter i 
styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet eller om att i förtid 
säga upp deras anställning samt om att 
ingå eller i förtid säga upp motsvarande 
anställningsavtal ska meddelas den 
nationella tillsynsmyndigheten. Dessa 
beslut och avtal kan endast bli bindande 
om den nationella tillsynsmyndigheten 
eller eventuell annan behörig nationell 
offentlig myndighet inte använt sin 
vetorätt tre veckor efter att den har 
meddelats. Veto får inläggas mot 
utnämningar och ingående av 
motsvarande avtal, om allvarliga tvivel 
föreligger om den utnämnde 
verkställande direktörens eller 
styrelseledamotens yrkesmässiga 
oberoende. Om den verkställande 
direktörens eller styrelsemedlemmens 
anställning eller motsvarande avtal sägs 
upp i förtid får styrelsen använda sitt veto 
endast om allvarliga tvivel föreligger om 
grunden för denna åtgärd.
7. Rätten att överklaga till den nationella 
tillsynsmyndigheten eller till en annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
eller till en domstol ska garanteras den 
verkställande direktören och ledamöterna 
i styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet om deras anställning 
upphör i förtid.
8. Efter avslutad anställning hos en 
systemansvarig får den verkställande 
direktören eller styrelseledamöterna 
under minst tre år inte delta i någon del 
av det vertikalt integrerade företaget som 
arbetar med produktion eller leverans.
9. Den verkställande direktören eller 
styrelseledamöterna får inte ha intressen i 
eller ta emot ersättning från något annat 
företag som ingår i det vertikalt 
integrerade företaget än den 
systemansvarige för överföringssystemet. 
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Den verkställande direktörens och 
styrelseledamöternas avlöning får inte i 
något avseende vara beroende av 
verksamhet i en annan del av det vertikalt 
integrerade företaget, än hos den 
systemansvarige för överföringssystemet.
10. Den verkställande direktören eller 
ledamöterna i styrelsen för den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får varken direkt eller indirekt ansvara 
för den löpande verksamheten i någon 
annan del av det vertikalt integrerade 
företaget.
11. Utan att det påverkar tillämpningen av 
föreskrifterna ovan ska den 
systemansvarige ha faktisk beslutanderätt, 
oberoende av det integrerade gasföretaget, 
över de tillgångar som behövs för drift, 
underhåll och utveckling av nätet. Detta 
får inte hindra förekomsten av lämpliga 
samordningssystem för att skydda 
moderbolagets rätt att med avseende på 
avkastningen övervaka ekonomi och 
förvaltning i ett dotterbolag, vilket 
regleras indirekt genom artikel 24c. Detta 
ska särskilt göra det möjligt för 
moderbolaget att godkänna den årliga 
finansieringsplanen eller eventuella 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för 
överföringssystemet och att fastställa 
övergripande gränser för dess 
dotterbolags skuldsättningsnivå. Det ska 
inte vara tillåtet för moderbolaget att ge 
instruktioner om den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut om 
uppförande eller uppgradering av 
överföringsledningar, så länge som 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller eventuella 
motsvarande instrument inte överskrids.
III. Tillsynsorgan/Styrelse
12. Ordföranden för tillsynsorganet eller 
styrelsen för en systemansvarig får inte 
delta i någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som utför 
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produktion eller leverans.
13. Tillsynsorganen eller styrelserna för
systemansvariga för överföringssystem 
ska också bestå av oberoende ledamöter 
som utses för en period på minst fem år. 
Utnämningar av ledamöterna i 
tillsynsorgan eller styrelser ska meddelas 
den nationella tillsynsmyndigheten eller 
eventuell annan behörig nationell 
offentlig myndighet och bli bindande 
enligt villkoren i punkt 6.
14. För tillämpningen av punkt 13 ska en 
ledamot i tillsynsorganet eller styrelsen 
för en systemansvarig för 
överföringssystem betraktas som 
oberoende, om personen inte deltar i 
någon verksamhet i och inte har några 
affärsrelationer eller andra relationer 
med det vertikalt integrerade företaget, 
dess majoritetsaktieägare, eller ledningen 
för dessa, som kan skapa en 
intressekonflikt; framför allt får inte 
ledamoten
a) ha varit anställd i någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som utför 
produktion eller leverans, under de fem år 
som föregått utnämningen till ledamot av 
tillsynsorganet eller styrelsen,
b) äga några intressen i eller motta någon 
ersättning från det vertikalt integrerade 
företaget eller något av dess dotterbolag, 
med undantag för den systemansvarige 
för överföringssystemet,
c) ha några betydande affärsrelationer 
med någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som levererar energi under hans 
eller hennes tid som ledamot av 
tillsynsorganet eller styrelsen,
d) vara ledamot i en styrelse för ett företag 
i vilket det vertikalt integrerade företaget 
utser ledamöter till tillsynsorganet eller 
styrelsen.
IV. Övervakningsansvarig
15. Medlemsstaterna ska se till att den 
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systemansvarige för överföringssystemet 
inrättar och genomför en 
övervakningsplan för att fastställa vilka 
åtgärder som ska vidtas för att se till att 
diskriminering inte förekommer. I planen 
ska det fastställas vilka specifika 
skyldigheter de anställda har för att detta 
mål ska uppnås. Planen ska godkännas av 
den nationella tillsynsmyndigheten eller 
annan behörig nationell offentlig 
myndighet. Den övervakningsansvarige 
svarar för en oberoende kontroll av 
efterlevnaden av planen. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
införa sanktioner om den systemansvarige 
för överföringssystemet inte genomför 
övervakningsplanen korrekt.
16. Den verkställande direktören eller 
styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet ska utse en person 
eller ett organ som övervakningsansvarig 
med uppgift att
(i) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
(ii) sammanställa en årlig rapport om de 
åtgärder som ska vidtas för att genomföra 
övervakningsplanen, samt överlämna 
rapporten till den nationella 
tillsynsmyndigheten,
(iii) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den.
17. Den övervakningsansvariges 
oberoende ska garanteras, framför allt 
genom villkoren i anställningsavtalet.
18. Den övervakningsansvarige ska ha 
möjlighet att regelbundet vända sig till 
tillsynsorganet eller styrelsen för den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och det vertikalt integrerade företaget 
samt till de nationella 
tillsynsmyndigheterna. 
19. Den övervakningsansvarige ska alltid 
närvara när tillsynsorganet eller styrelsen 
för den systemansvarige för 
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överföringssystemet sammanträder för att 
behandla följande frågor:
(i) Villkor för tillträde och anslutning till 
systemet, inklusive inkassering av 
tillträdes- och överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003.
(ii) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
för sammanlänkning och anslutning.
(iii) Energiköp för att täcka 
energiförluster.
20. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
information om producenter eller 
leverantörer som kan vara kommersiellt 
fördelaktig vidarebefordras på ett 
diskriminerande sätt till tillsynsorganet 
eller styrelsen.
21. Den övervakningsansvarige ska få ta 
del av alla berörda räkenskaper och 
register samt ges tillträde till alla berörda 
lokaler hos den systemansvarige för 
överföringssystemet samt få all 
information som behövs för att kunna 
sköta övervakningen korrekt.
Den övervakningsansvarige ska utnämnas 
och sägas upp av den verkställande 
direktören eller styrelsen endast efter 
förhandsgodkännande från den 
nationella tillsynsmyndighetens sida.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget skapar funktionell åtskillnad utan att inkräkta på ägandet. Genom 
att införa mekanismerna ovan kommer TSO:ernas strukturella och ekonomiska oberoende 
från vertikalt integrerade företags produktion att garanteras. TSO:ernas neutralitet kommer 
att kontrolleras av de nationella tillsynsmyndigheterna, den övervakningsansvarige och 
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revisorn. Som en andra pelare i det här alternativet införs sanktioner för 
tillsynsmyndigheterna som innebär att TSO:erna inte längre befinner sig i en situation där 
investeringar i nätet kan hindras av dem.

Ändringsförslag 241
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9 utgår
Oberoende systemansvariga
1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får en medlemsstat 
bevilja undantag från artikel 7.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig utses av 
medlemsstaten på förslag av 
överföringssystemets ägare och att 
kommissionen godkänner utnämningen. 
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 7.1.
2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig om 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Den sökande har visat att den 
uppfyller kraven i artikel 7.1 b–d. 
(b) Den sökande har visat att den förfogar 
över nödvändiga ekonomiska, tekniska 
och personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 8.
(c) Den sökande har förbundit sig att 
genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.
(d) Överföringssystemets ägare har 
uppvisat förmåga att uppfylla sina 
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skyldigheter enligt punkt 6. I det 
avseendet ska ägaren tillhandahålla 
samtliga utkast till avtal med det sökande 
företaget och övriga relevanta instanser.
(e) Den sökande har uppvisat förmåga att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 
september 2005 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten*, inbegripet 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystemet på EU-nivå och 
regional nivå.
3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygats uppfylla villkoren i artiklarna 7a 
och 9.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 7b ska tillämpas.
4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 7b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte 
har följt detta beslut inom två månader 
ska den, inom sex månader, på förslag av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år. 
Ägaren av överföringssystemet får när 
som helst och enligt förfarandet i artikel 
9.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en 
ny oberoende systemansvarig utses.
5. De oberoende systemansvariga ska vara 
ansvariga för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde, inbegripet 
inkasseringen av tillträdes- och 
överbelastningsavgifter, och för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringssystemet. De ska också 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla en rimlig efterfrågan genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 



AM\717987SV.doc 59/120 PE404.543v03-00

SV

(inbegripet intygsförfarande), uppförande 
och utrustning av den nya 
infrastrukturen. För detta ändamål ska 
den agera som systemansvarig för 
överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare får 
inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för 
investeringsplanering.
6. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska överföringssystemets ägare 
fullgöra följande skyldigheter:
(a) Erbjuda den oberoende 
systemansvarige det samarbete och stöd 
som krävs för att denne ska kunna utföra 
sina uppgifter, i synnerhet inbegripet all 
relevant information.
(b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller ge sitt 
medgivande till att finansieringen görs av 
någon berörd part, inbegripet den 
oberoende systemansvarige. 
Finansieringsmetoden ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska, innan beslut om godkännande fattas, 
samråda med tillgångarnas ägare och 
andra berörda parter.
(c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning 
till nättillgångar som den äger och som 
drivs av den oberoende systemansvarige, 
med undantag av den del av ansvaret som 
avser den oberoende systemansvariges 
uppgifter.
(d) Ge garantier för att underlätta 
finansieringen av utbyggnad av nätet, 
med undantag av sådana investeringar 
där överföringssystemets ägare, i enlighet 
med punkt b, har gett sitt medgivande till 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inbegripet den oberoende 
systemansvarige.
7. Den berörda nationella 
konkurrensmyndigheten ska i nära 
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samverkan med tillsynsmyndigheten ges 
alla relevanta befogenheter för att på ett 
effektivt sätt kunna övervaka att ägaren 
av överföringssystemet uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Or. en

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga innebär byråkrati och kostsam tillsyn, och är 
därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad av ägandet.

Ändringsförslag 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9 utgår
Oberoende systemansvariga

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får en medlemsstat 
bevilja undantag från artikel 7.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig utses av 
medlemsstaten på förslag av 
överföringssystemets ägare och att 
kommissionen godkänner utnämningen. 
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 7.1.
2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig om 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Den sökande har visat att den 
uppfyller kraven i artikel 7.1 b–d. 
(b) Den sökande har visat att den förfogar 
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över nödvändiga ekonomiska, tekniska 
och personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 8.
(c) Den sökande har förbundit sig att 
genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.
(d) Överföringssystemets ägare har 
uppvisat förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter enligt punkt 6. I det 
avseendet ska ägaren tillhandahålla 
samtliga utkast till avtal med det sökande 
företaget och övriga relevanta instanser.
(e) Den sökande har uppvisat förmåga att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1775/2005 av den 
28 september 2005 om villkor för tillträde 
till naturgasöverföringsnäten*, inbegripet 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystemet på EU-nivå och 
regional nivå.
3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygats uppfylla villkoren i artiklarna 7a 
och 9.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 7b ska tillämpas.
4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 7b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte 
har följt detta beslut inom två månader 
ska den, inom sex månader, på förslag av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år. 
Ägaren av överföringssystemet får när 
som helst och enligt förfarandet i artikel 
9.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en 
ny oberoende systemansvarig utses.
5. De oberoende systemansvariga ska vara 
ansvariga för att bevilja och förvalta 
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tredje parts tillträde, inbegripet 
inkasseringen av tillträdes- och 
överbelastningsavgifter, och för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringssystemet. De ska också 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla en rimlig efterfrågan genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet intygsförfarande), uppförande 
och utrustning av den nya 
infrastrukturen. För detta ändamål ska 
den agera som systemansvarig för 
överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare får 
inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för 
investeringsplanering.
6. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska överföringssystemets ägare 
fullgöra följande skyldigheter:
(a) Erbjuda den oberoende 
systemansvarige det samarbete och stöd 
som krävs för att denne ska kunna utföra 
sina uppgifter, i synnerhet inbegripet all 
relevant information.
(b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller ge sitt 
medgivande till att finansieringen görs av 
någon berörd part, inbegripet den 
oberoende systemansvarige. 
Finansieringsmetoden ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska, innan beslut om godkännande fattas, 
samråda med tillgångarnas ägare och 
andra berörda parter.
(c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning 
till nättillgångar som den äger och som 
drivs av den oberoende systemansvarige, 
med undantag av den del av ansvaret som 
avser den oberoende systemansvariges 
uppgifter.
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(d) Ge garantier för att underlätta 
finansieringen av utbyggnad av nätet, 
med undantag av sådana investeringar 
där överföringssystemets ägare, i enlighet 
med punkt b, har gett sitt medgivande till 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inbegripet den oberoende 
systemansvarige.
7. Den berörda nationella 
konkurrensmyndigheten ska i nära 
samverkan med tillsynsmyndigheten ges 
alla relevanta befogenheter för att på ett 
effektivt sätt kunna övervaka att ägaren 
av överföringssystemet uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Or. en

Motivering

Åtskilt ägande av nationella nät är den enda möjligheten att garantera att de ansvariga för 
nationella nät är oberoende och för att stärka insynen. Det skulle också göra det möjligt för 
de ansvariga för nationella nät att mer effektivt främja marknaden. I ett system med 
oberoende systemoperatörer ligger ägandet av nationella nät och kommersiell verksamhet 
kvar hos samma aktörer. Även om nationell nätverksamhet är strikt reglerad, leder detta till 
en uppsjö av bestämmelser.

Ändringsförslag 243
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9 utgår
Oberoende systemansvariga

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får en medlemsstat 
bevilja undantag från artikel 7.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig utses av 
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medlemsstaten på förslag av 
överföringssystemets ägare och att 
kommissionen godkänner utnämningen. 
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 7.1.
2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig om 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Den sökande har visat att den 
uppfyller kraven i artikel 7.1 b–d. 
(b) Den sökande har visat att den förfogar 
över nödvändiga ekonomiska, tekniska 
och personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 8.
(c) Den sökande har förbundit sig att 
genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.
(d) Överföringssystemets ägare har 
uppvisat förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter enligt punkt 6. I det 
avseendet ska ägaren tillhandahålla 
samtliga utkast till avtal med det sökande 
företaget och övriga relevanta instanser.
(e) Den sökande har uppvisat förmåga att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 
september 2005 om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten*, inbegripet 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystemet på EU-nivå och 
regional nivå.
3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygats uppfylla villkoren i artiklarna 7a 
och 9.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 7b ska tillämpas.
4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 7b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte 
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har följt detta beslut inom två månader 
ska den, inom sex månader, på förslag av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år. 
Ägaren av överföringssystemet får när 
som helst och enligt förfarandet i artikel 
9.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en 
ny oberoende systemansvarig utses.
5. De oberoende systemansvariga ska vara 
ansvariga för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde, inbegripet 
inkasseringen av tillträdes- och 
överbelastningsavgifter, och för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringssystemet. De ska också 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla en rimlig efterfrågan genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet intygsförfarande), uppförande 
och utrustning av den nya 
infrastrukturen. För detta ändamål ska 
den agera som systemansvarig för 
överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare får 
inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för 
investeringsplanering.
6. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska överföringssystemets ägare 
fullgöra följande skyldigheter:
(a) Erbjuda den oberoende 
systemansvarige det samarbete och stöd 
som krävs för att denne ska kunna utföra 
sina uppgifter, i synnerhet inbegripet all 
relevant information.
(b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller ge sitt 
medgivande till att finansieringen görs av 
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någon berörd part, inbegripet den 
oberoende systemansvarige. 
Finansieringsmetoden ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska, innan beslut om godkännande fattas,
samråda med tillgångarnas ägare och 
andra berörda parter.
(c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning 
till nättillgångar som den äger och som 
drivs av den oberoende systemansvarige, 
med undantag av den del av ansvaret som 
avser den oberoende systemansvariges 
uppgifter.
(d) Ge garantier för att underlätta 
finansieringen av utbyggnad av nätet, 
med undantag av sådana investeringar 
där överföringssystemets ägare, i enlighet 
med punkt b, har gett sitt medgivande till 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inbegripet den oberoende 
systemansvarige.
7. Den berörda nationella 
konkurrensmyndigheten ska i nära 
samverkan med tillsynsmyndigheten ges 
alla relevanta befogenheter för att på ett 
effektivt sätt kunna övervaka att ägaren 
av överföringssystemet uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Or. en

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga innebär byråkrati och kostsam tillsyn och är 
därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9 utgår
Oberoende systemansvariga

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får en medlemsstat 
bevilja undantag från artikel 7.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig utses av 
medlemsstaten på förslag av 
överföringssystemets ägare och att 
kommissionen godkänner utnämningen. 
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 7.1.
2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig om 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Den sökande har visat att den 
uppfyller kraven i artikel 7.1 b–d. 
(b) Den sökande har visat att den förfogar 
över nödvändiga ekonomiska, tekniska 
och personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 8.
(c) Den sökande har förbundit sig att 
genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.
(d) Överföringssystemets ägare har 
uppvisat förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter enligt punkt 6. I det 
avseendet ska ägaren tillhandahålla 
samtliga utkast till avtal med det sökande 
företaget och övriga relevanta instanser.
(e) Den sökande har uppvisat förmåga att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1775/2005 av den 
28 september 2005 om villkor för tillträde 
till naturgasöverföringsnäten*, inbegripet 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystemet på EU-nivå och 
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regional nivå.
3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygats uppfylla villkoren i artiklarna 7a 
och 9.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 7b ska tillämpas.
4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 7b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte 
har följt detta beslut inom två månader 
ska den, inom sex månader, på förslag av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år. 
Ägaren av överföringssystemet får när 
som helst och enligt förfarandet i artikel 
9.1 för tillsynsmyndigheten föreslå att en 
ny oberoende systemansvarig utses.
5. De oberoende systemansvariga ska vara 
ansvariga för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde, inbegripet 
inkasseringen av tillträdes- och 
överbelastningsavgifter, och för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringssystemet. De ska också 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla en rimlig efterfrågan genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet intygsförfarande), uppförande 
och utrustning av den nya 
infrastrukturen. För detta ändamål ska 
den agera som systemansvarig för 
överföringssystemet i enlighet med detta 
kapitel. Överföringssystemets ägare får 
inte ansvara för att bevilja och förvalta 
tredje parts tillträde eller för 
investeringsplanering.
6. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska överföringssystemets ägare 
fullgöra följande skyldigheter:
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(a) Erbjuda den oberoende 
systemansvarige det samarbete och stöd 
som krävs för att denne ska kunna utföra 
sina uppgifter, i synnerhet inbegripet all 
relevant information.
(b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller ge sitt 
medgivande till att finansieringen görs av 
någon berörd part, inbegripet den 
oberoende systemansvarige. 
Finansieringsmetoden ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska, innan beslut om godkännande fattas, 
samråda med tillgångarnas ägare och 
andra berörda parter.
(c) Stå för skadeståndsansvar i anslutning 
till nättillgångar som den äger och som 
drivs av den oberoende systemansvarige, 
med undantag av den del av ansvaret som 
avser den oberoende systemansvariges 
uppgifter.
(d) Ge garantier för att underlätta 
finansieringen av utbyggnad av nätet, 
med undantag av sådana investeringar 
där överföringssystemets ägare, i enlighet 
med punkt b, har gett sitt medgivande till 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inbegripet den oberoende 
systemansvarige.
7. Den berörda nationella 
konkurrensmyndigheten ska i nära 
samverkan med tillsynsmyndigheten ges 
alla relevanta befogenheter för att på ett 
effektivt sätt kunna övervaka att ägaren 
av överföringssystemet uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Or. en

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga innebär byråkrati och kostsam tillsyn och är 
därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad beträffande ägandet.



PE404.543v03-00 70/120 AM\717987SV.doc

SV

Ändringsförslag 245
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får en medlemsstat 
bevilja undantag från artikel 7.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig utses av 
medlemsstaten på förslag av 
överföringssystemets ägare och att 
kommissionen godkänner utnämningen. 
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 7.1.

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får en medlemsstat 
bevilja undantag från artikel 7.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig för den 
medlemsstaten utses av medlemsstaten på 
förslag av överföringssystemets ägare och 
att kommissionen godkänner utnämningen. 
Vertikalt integrerade företag som äger ett 
överföringssystem får inte i något fall 
hindras från att vidta åtgärder i syfte att 
uppfylla villkoren i artikel 7.1.

Or. en

(Artikel 1.8 första stycket i kommissionens förslag ändras på motsvarande sätt)

Motivering

Ändringsförslaget klargör att inte fler än en oberoende systemansvarig kan utses inom en 
medlemsstat. Utvecklingen av regionala marknader skulle inte underlättas av att flera 
oberoende systemansvariga skapades inom en enda medlemsstat. 

Ändringsförslag 246
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
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enlighet med förfarandet i artikel 7b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte har 
följt detta beslut inom två månader ska 
den, inom sex månader, på förslag av byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet utse en oberoende 
systemansvarig för en period på fem år. 
Ägaren av överföringssystemet får när som 
helst och enligt förfarandet i artikel 9.1 för 
tillsynsmyndigheten föreslå att en ny 
oberoende systemansvarig utses.

enlighet med förfarandet i artikel 7b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte har 
följt detta beslut inom två månader ska 
den, inom sex månader, på förslag av byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och efter att ha 
inhämtat synpunkter från ägaren av och 
den systemansvarige för 
överföringssystemet och från de 
nationella tillsynsmyndigheterna utse en 
oberoende systemansvarig för en period på 
fem år. Ägaren av överföringssystemet får 
när som helst och enligt förfarandet i 
artikel 9.1 för tillsynsmyndigheten föreslå 
att en ny oberoende systemansvarig utses.

Or. ro

Ändringsförslag 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 9a utgår

Åtskillnad av ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagringssystem
1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone 
när det gäller juridisk form, organisation 
och beslutsfattande.
Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.
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2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:
(a) De personer som ansvarar för 
ledningen för ägaren till 
överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.
(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att 
dessa personer kan agera självständigt. 
(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 
Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
och att fastställa övergripande gränser för 
dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
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villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och 
se till att planen följs. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. Den person eller det organ som 
ansvarar för att övervakningsplanen följs 
ska till tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
de åtgärder som vidtagits.

Or. en

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga innebär byråkrati och kostsam tillsyn och är 
därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 248
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 9a utgår

Åtskillnad av ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagringssystem
1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone 
när det gäller juridisk form, organisation 
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och beslutsfattande.
Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.
2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:
(a) De personer som ansvarar för 
ledningen för ägaren till 
överföringssystemet och den
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.
(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att 
dessa personer kan agera självständigt. 
(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 
Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
och att fastställa övergripande gränser för 
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dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och 
se till att planen följs. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. Den person eller det organ som 
ansvarar för att övervakningsplanen följs 
ska till tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
de åtgärder som vidtagits.

Or. xm

Ändringsförslag 249
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a utgår
Åtskillnad av ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagringssystem

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone 
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när det gäller juridisk form, organisation 
och beslutsfattande.
Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.
2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:
(a) De personer som ansvarar för 
ledningen för ägaren till 
överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.
(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att 
dessa personer kan agera självständigt.
(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 
Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
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och att fastställa övergripande gränser för 
dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och 
se till att planen följs. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. Den person eller det organ som 
ansvarar för att övervakningsplanen följs 
ska till tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
de åtgärder som vidtagits.
3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden 
uppfyller punkt 2 i denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. xm

Motivering

Bestämmelserna i GGPSSO (Guidelines for Good TPA Practice for Storage System 
Operators) om konfidentialitet och om insyn för alla marknadsaktörer garanterar redan i dag 
ett icke-diskriminerande tillträde till lagringsanläggningar. Dessutom regleras principerna 
för användning av lagringsanläggningar i förordningen om ändring av förordning (EG) nr 
1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten, särskilt i artiklarna 4a, 
5a och 6a.
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Ändringsförslag 250
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a utgår
Åtskillnad av ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagringssystem

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone 
när det gäller juridisk form, organisation 
och beslutsfattande. 
Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.
2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:
(a) De personer som ansvarar för 
ledningen för ägaren till 
överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.
(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
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systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att 
dessa personer kan agera självständigt.
(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 
Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
och att fastställa övergripande gränser för 
dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och 
se till att planen följs. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. Den person eller det organ som 
ansvarar för att övervakningsplanen följs 
ska till tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
de åtgärder som vidtagits.
3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
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ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden 
uppfyller punkt 2 i denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. en

Motivering

Modellen med oberoende systemansvariga innebär byråkrati och kostsam tillsyn och är 
därför inget fungerande alternativ till fullständig åtskillnad beträffande ägandet.

Ändringsförslag 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a utgår
Åtskillnad av ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagringssystem

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone 
när det gäller juridisk form, organisation 
och beslutsfattande. 
Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.
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2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:
(a) De personer som ansvarar för 
ledningen för ägaren till 
överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.
(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att 
dessa personer kan agera självständigt.
(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 
Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
och att fastställa övergripande gränser för 
dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
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villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och 
se till att planen följs. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. Den person eller det organ som 
ansvarar för att övervakningsplanen följs 
ska till tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
de åtgärder som vidtagits.
3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden 
uppfyller punkt 2 i denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. en

Motivering

Åtskilt ägande av nationella nät är den enda möjligheten att garantera att de ansvariga för 
nationella nät är oberoende och för att stärka insynen. Det skulle också göra det möjligt för 
de ansvariga för nationella nät att mer effektivt främja marknaden. I ett system med 
oberoende systemoperatörer ligger ägandet av nationella nät och kommersiell verksamhet 
kvar hos samma aktörer. Även om nationell nätverksamhet är strikt reglerad, leder detta till 
en uppsjö av bestämmelser.

Ändringsförslag 252
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a utgår
Åtskillnad av ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagringssystem

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone 
när det gäller juridisk form, organisation 
och beslutsfattande. 
Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.
2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:
(a) De personer som ansvarar för 
ledningen för ägaren till 
överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.
(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att 
dessa personer kan agera självständigt.
(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 



PE404.543v03-00 84/120 AM\717987SV.doc

SV

Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
och att fastställa övergripande gränser för 
dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och 
se till att planen följs. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. Den person eller det organ som 
ansvarar för att övervakningsplanen följs 
ska till tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
de åtgärder som vidtagits.
3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden 
uppfyller punkt 2 i denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”
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Or. en

Ändringsförslag 253
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem 
och systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone när 
det gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande. 

1. Systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag ska
vara oberoende av annan verksamhet som 
inte rör lagring, åtminstone när det gäller 
juridisk form, organisation och 
beslutsfattande. 

Or. en

Ändringsförslag 254
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem och 
systemansvariga för lagersystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone när 
det gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande. 

1. Om en oberoende systemansvarig har 
utsetts ska ägare till överföringssystem som 
ingår i vertikalt integrerade företag vara 
oberoende av annan verksamhet som inte 
rör överföring och lagring, åtminstone när 
det gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande.
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Denna artikel ska endast gälla 
lagringsanläggningar som är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändiga för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna i enlighet med artikel 19.

Or. de

Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 255
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:

2. För att säkerställa att den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:

Or. en

Ändringsförslag 256
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 - inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem och den 
systemansvarige för lagringssystemet som 
avses i punkt 1 är oberoende ska följande 
minimikriterier gälla:

2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystem som avses i punkt 1 är 
oberoende ska följande minimikriterier 
gälla:

Or. de

Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 257
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De personer som ansvarar för ledningen 
för ägaren till överföringssystemet och
den systemansvarige för lagringssystemet 
får inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.

De personer som ansvarar för ledningen för 
den systemansvarige för lagringssystemet 
får inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De personer som ansvarar för ledningen 
för ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet får 
inte ingå i företagsstrukturer i det 
integrerade naturgasföretag som direkt 
eller indirekt ansvarar för den dagliga 
driften när det gäller produktion, 
distribution eller leverans av naturgas.

(a) De personer som ansvarar för ledningen 
för ägaren till överföringssystemet får inte 
ingå i företagsstrukturer i det integrerade 
naturgasföretag som direkt eller indirekt 
ansvarar för den dagliga driften när det 
gäller produktion, distribution eller 
leverans av naturgas.

Or. de

Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 259
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att dessa 

(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ingår i ledningen för den 
systemansvarige för lagringssystemet 
beaktas på ett sätt som garanterar att dessa 
personer kan agera självständigt. 
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personer kan agera självständigt.

Or. en

Ändringsförslag 260
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet
beaktas på ett sätt som garanterar att dessa 
personer kan agera självständigt.

(b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ansvarar för ledningen för 
ägaren till överföringssystemet beaktas på 
ett sätt som garanterar att dessa personer 
kan agera självständigt.

Or. de

Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 261
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska ha faktisk 

utgår
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beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, när det gäller de 
tillgångar som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av lagringsanläggningar. 
Detta bör inte hindra förekomsten av 
lämpliga samordningssystem för att 
garantera att moderbolagets ekonomiska 
och förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c.4, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för lagringssystemet 
och att fastställa övergripande gränser för 
dess dotterbolags skuldsättningsnivå. Det 
ska inte vara tillåtet för moderbolaget att 
ge instruktioner för den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av lagringsanläggningar, så 
länge dessa beslut inte överskrider 
villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.

Or. de

Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 262
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ägaren till överföringssystemet och
den systemansvarige för lagringssystemet 
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och se 
till att planen följs. I planen ska det anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
har för att detta mål ska uppfyllas. Den 
person eller det organ som ansvarar för att 
övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, 
som ska offentliggöras, om de åtgärder 
som vidtagits.

d) Den systemansvarige för 
lagringssystemet ska upprätta en 
övervakningsplan, där det anges vilka 
åtgärder som vidtagits för att motverka 
diskriminerande beteende, och se till att 
planen följs. I planen ska det anges vilka 
specifika skyldigheter de anställda har för 
att detta mål ska uppfyllas. Den person
eller det organ som ansvarar för att 
övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, 
som ska offentliggöras, om de åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 263
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ägaren till överföringssystemet och 
den systemansvarige för lagringssystemet
ska upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och se 
till att planen följs. I planen ska det anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
har för att detta mål ska uppfyllas. Den 
person eller det organ som ansvarar för att 
övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, 
som ska offentliggöras, om de åtgärder 
som vidtagits.

(d) Ägaren till överföringssystemet ska 
upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och se 
till att planen följs. I planen ska det anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
har för att detta mål ska uppfyllas. Den 
person eller det organ som ansvarar för att 
övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig rapport, 
som ska offentliggöras, om de åtgärder 
som vidtagits.

Or. de
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Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 264
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet ska 
upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
motverka diskriminerande beteende, och se 
till att planen följs. I planen ska det anges 
vilka specifika skyldigheter de anställda 
har för att detta mål ska uppfyllas. Den 
person eller det organ som ansvarar för 
att övervakningsplanen följs ska till 
tillsynsmyndigheten lämna en årlig 
rapport, som ska offentliggöras, om de 
åtgärder som vidtagits.

(d) Ägaren till överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet ska 
upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtagits för att 
skapa rättvist tillträde och motverka 
diskriminerande beteende. I planen ska det 
anges vilka specifika skyldigheter de 
anställda har för att detta mål ska 
uppfyllas. 

Or. en

Motivering

Utökar övervakningsbestämmelserna till att gälla systemansvariga för distributionssystem 
och inför begreppet övervakningsstyrelse som på högre nivå ska övervaka ”den 
övervakningsansvariges” arbete.
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Ändringsförslag 265
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Överensstämmelse med programmet 
ska övervakas på lämpligt sätt av en 
anvisad person eller ett anvisat organ,
som hädanefter kallas ”den 
övervakningsansvarige” och som ska vara 
helt oberoende och ha tillgång till all 
nödvändig information om ägaren av 
överföringssystemet och den 
systemansvarige för lagringssystemet och 
om alla anknutna företag för att utföra 
sitt uppdrag.”

Or. en

Motivering

Utökar övervakningsbestämmelserna till att gälla systemansvariga för distributionssystem 
och inför begreppet övervakningsstyrelse som på högre nivå ska övervaka ”den 
övervakningsansvariges” arbete.

Ändringsförslag 266
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“(db) överensstämmelse ska övervakas av 
en övervakningsstyrelse där en majoritet 
av ledamöterna är oberoende av de 
vertikalt integrerade företagen.”
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Or. en

Motivering

Utökar övervakningsbestämmelserna till att gälla systemansvariga för distributionssystem 
och inför begreppet övervakningsstyrelse som på högre nivå ska övervaka ”den 
övervakningsansvariges” arbete.

Ändringsförslag 267
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(dc) Den övervakningsansvarige ska till 
den nationella tillsynsmyndigheten 
överlämna en årlig rapport, som ska 
offentliggöras, om de åtgärder som 
vidtagits och om den utvärdering av 
graden av efterlevnad som gjorts.”

Or. en

Motivering

Utökar övervakningsbestämmelserna till att gälla systemansvariga för distributionssystem 
och inför begreppet övervakningsstyrelse som på högre nivå ska övervaka ”den 
övervakningsansvariges” arbete.

Ändringsförslag 268
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden 
uppfyller punkt 2 i denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Lagringsanläggningar för gas utgör ingen monopolmarknad. En reglering skulle dessutom 
äventyra den rådande konkurrensen och de planerade investeringarna i konstruktionen av 
ytterligare nödvändiga lagringsanläggningar. Den av kommissionen därtill föreslagna 
behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör avvisas.

Ändringsförslag 269
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden 
uppfyller punkt 2 i denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

utgår



PE404.543v03-00 96/120 AM\717987SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Dessa åtgärder går utöver tillämpningsområdet för kommittéförfarandet. Det handlar varken 
om en genomförandeåtgärd eller om icke-väsentliga delar. Bestämmelserna om åtskillnad är 
kärnan i avregleringen av gasmarknaden och kan således inte betraktas som ”icke-väsentliga 
delar”. Dessutom inkräktar de på bolagsrätten – ett centralt inslag i alla ekonomiska system 
– och kan därför inte betraktas som "icke-väsentliga delar".

Ändringsförslag 270
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden uppfyller 
punkt 2 i denna artikel. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel
30.3.”

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden uppfyller 
punkt 2 i denna artikel. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel 
30.3.

Or. en

Ändringsförslag 271
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 3. Kommissionen får ändra riktlinjer för 
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att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden uppfyller 
punkt 2 i denna artikel. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel 
30.3.”

att säkerställa att överföringssystemets 
ägare och den systemansvarige för 
lagringssystemet i alla avseenden uppfyller 
punkt 2 i denna artikel. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska ändras i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 30.3.”

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska fastställas genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 272
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. När en vertikal integration 
upprätthålls på grund av att en 
medlemsstat kontrollerar både den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och de företag som arbetar med 
produktion eller leverans ska punkterna 2 
och 3 tillämpas.”

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att lika konkurrensvillkor för statsägda och privatägda företag 
garanteras.
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Ändringsförslag 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 9b”

Funktionell och effektiv juridisk 
åtskillnad av överföringssystem

I Tillgångar, utrustning, personal och 
identitet

1. Systemansvariga för överföringssystem 
ska förfoga över de personella, fysiska 
och ekonomiska resurser i det vertikalt 
integrerade företaget som behövs för 
regelbunden överföring av gas, varvid 
framför allt:
(i) systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de tillgångar som behövs för 
regelbunden överföring av gas,
(ii) systemansvariga för överföringssystem 
ska anställa den personal som behövs för 
regelbunden överföring av gas,
(iii) lämpliga ekonomiska resurser för 
framtida investeringsprojekt ska ställas 
till förfogande i den årliga 
finansieringsplanen.
Den verksamhet som anses nödvändig för 
regelbunden överföring av gas och som 
anges i denna punkt ska omfatta minst 
följande:
– Att företräda den systemansvarige för 
överföringssystemet utåt och hålla 
kontakt med tredje part och de nationella 
tillsynsmyndigheterna.
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– Beviljande och förvaltning av 
tredjepartstillträde till nätet, särskilt 
tillträde för nya marknadsaktörer och 
producenter av biogas.
– Inkassering av tillträdes- och 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 7 i förordning (EG) 
nr 1775/2005.
– Drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet.

– Investeringsplanering på ett sätt som 
garanterar systemets förmåga att 
långsiktigt möta en rimlig efterfrågan och 
garantera försörjningstrygghet.
– Juridiska tjänster.
– Redovisning och IT-tjänster.
2. Personaldelning och leverans av 
tjänster från eller till någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans ska 
förbjudas. 
3. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska inte ägna sig åt 
någon verksamhet bredvid överföringen 
som kan strida mot dess uppgifter, t.ex. 
aktieinnehav eller intressen i något 
företag eller någon del av det vertikalt 
integrerade företaget eller i något annat 
el- eller gasföretag. Undantag kräver den 
nationella tillsynsmyndighetens 
förhandsgodkännande och undantagen 
ska endast gälla aktier och intressen i 
andra nätbolag.
4. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska vara en egen 
juridisk person som klart skiljer sig från 
det vertikalt integrerade företaget, med 
separat varumärke, marknadsföring och 
kontor.
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5. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska inte dela några 
kommersiellt fördelaktiga och känsliga 
uppgifter med någon verksamhet i det 
vertikalt integrerade företaget om inte alla 
marknadsaktörer får ta del av dessa 
uppgifter på ett icke-diskriminerande sätt. 
Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska i samarbete med 
den nationella tillsynsmyndigheten 
definiera dessa uppgifter.
6. Räkenskaperna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ska granskas av en annan revisor än den 
som granskar räkenskaperna i det 
vertikalt integrerade företaget och alla 
dess anknutna företag.
II. Oberoende företagsledning, 
verkställande direktör/styrelse hos den 
systemansvarige för överföringssystemet
7. Beslut om att utnämna den 
verkställande direktören eller andra 
styrelseledamöter eller om att i förtid säga 
upp deras anställning hos den 
systemansvarige för överföringssystemet, 
och beslut om att ingå eller i förtid säga 
upp dessa personers anställningsavtal ska 
meddelas den nationella 
tillsynsmyndigheten. Dessa beslut och 
avtal kan endast bli bindande om den 
nationella tillsynsmyndigheten inom tre 
veckor efter delgivandet inte har använt 
sin vetorätt. Veto får användas mot 
utnämningar och ingående av respektive 
avtal, om den utnämnde verkställande 
direktörens/styrelseledamotens 
yrkesmässiga oberoende allvarligt kan 
ifrågasättas. Om den verkställande 
direktörens eller styrelseledamotens 
anställning eller respektive avtal sägs upp 
i förtid får styrelsen använda sitt veto om 
allvarliga tvivel föreligger om grunden för 
denna åtgärd.
8. Rätten att överklaga till den nationella 
tillsynsmyndigheten eller till en domstol 
ska garanteras den verkställande 
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direktören/styrelseledamöterna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
om deras anställning sägs upp i förtid.
9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
inom sex månader fatta beslut om 
överklagandet. Denna period kan 
förlängas endast i väl motiverade 
undantagsfall.
10. Efter avslutad anställning hos en 
systemansvarig för överföringssystemet 
får den verkställande 
direktören/styrelseledamöterna under 
minst tre år inte delta i någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans.
11. Den verkställande 
direktören/styrelseledamöterna får inte ha 
intressen i eller ta emot ersättning från 
något företag som ingår i det vertikalt 
integrerade företaget annat än från den 
systemansvarige för överföringssystemet. 
Den verkställande 
direktörens/styrelseledamöternas avlöning 
får inte i något avseende vara beroende av 
verksamhet i en annan del av det vertikalt 
integrerade företaget, än hos den 
systemansvarige för överföringssystemet.
12. Den verkställande 
direktören/styrelseledamöterna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får varken direkt eller indirekt ansvara 
för den dagliga driften av någon annan 
del i det vertikalt integrerade företaget.
13. Utan att det påverkar ovannämnda 
bestämmelser ska den systemansvarige för 
överföringssystemet ha all faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade gasföretaget, över de 
tillgångar som behövs för att driva, 
underhålla och utveckla nätet. Detta får 
inte lägga hinder i vägen för lämpliga 
samordningsmekanismer som garanterar 
att moderbolaget kan fastställa 
övergripande gränser för dess 
dotterbolags skuldsättningsnivå. Det ska 
inte vara tillåtet för moderbolaget att ge 



PE404.543v03-00 102/120 AM\717987SV.doc

SV

instruktioner om den dagliga driften eller 
om enskilda beslut beträffande 
uppförande eller uppgradering av 
överföringsnät, så länge dessa beslut inte 
överskrider villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
III. Tillsynsorgan/Styrelse

14. Varken ordföranden för 
tillsynsorganet/styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
eller någon av dess ledamöter får delta i 
någon del av det vertikalt integrerade 
företaget. De ska inte heller vara 
ledamöter i tillsynsorganet/styrelsen för
någon annan verksamhet i det vertikalt 
integrerade företaget.
15. Tillsynsorganen/styrelserna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ska också bestå av oberoende ledamöter 
som utses för en period av minst fem år. 
Utnämningen av ledamöterna i 
tillsynsorganet/styrelsen ska delges den 
nationella tillsynsmyndigheten och bli 
bindande på de villkor som anges i punkt 
7.
16. Vid tillämpning av punkt 15 ska en 
ledamot i tillsynsorganet/styrelsen hos en 
systemansvarig för överföringssystemet 
betraktas som oberoende om personen 
inte deltar i någon verksamhet i och inte 
har några affärsrelationer eller andra 
relationer med det vertikalt integrerade 
företaget, dess majoritetsaktieägare eller 
ledningen för något av dessa som kan 
skapa en intressekonflikt; och framför allt 
ska ledamoten inte
(a) under de fem år som föregått 
utnämningen till ledamot av 
tillsynsorganet/styrelsen ha varit anställd i 
någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som arbetar med produktion 
eller leverans,
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(b) äga några intressen i och inte motta 
någon ersättning från det vertikalt 
integrerade företaget eller något av dess 
anknutna företag, förutom från den 
systemansvarige för överföringssystemet,
(c) ha några betydande affärsrelationer 
med någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som levererar energi under hans 
eller hennes tid som ledamot av 
tillsynsorganet/ styrelsen,
(d) vara styrelseledamot i ett företag i 
vilket det vertikalt integrerade företaget 
utser ledamöter till 
tillsynsorganet/styrelsen.
IV. Den övervakningsansvarige
17. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inrättar och genomför en 
övervakningsplan där det fastställs vilka 
åtgärder som ska vidtas för att garantera 
att diskriminering inte förekommer. I 
planen ska det fastställas vilka specifika 
skyldigheter de anställda har för att detta 
mål ska uppfyllas. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska godkänna 
planen. Den övervakningsansvarige 
svarar för en oberoende kontroll av hur 
programmet efterlevs av den 
systemansvarige för överföringssystemet. 
Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenhet att påföra sanktioner om 
den systemansvarige för 
överföringssystemet inte genomför 
övervakningsplanen korrekt.
18. Den verkställande direktören/styrelsen 
hos den systemansvarige för 
överföringssystemet ska utse en person 
eller ett organ som övervakningsansvarig 
med uppgift att
(i) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,

(ii) sammanställa en detaljerad årlig 
rapport om de åtgärder som ska vidtas för 
att genomföra övervakningsplanen, samt 
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överlämna rapporten till den nationella 
tillsynsmyndigheten, ange åtgärder för att 
genomföra övervakningsplanen och lägga 
fram rapporten inför den nationella 
tillsynsmyndigheten,
(iii) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den.
19. Det är framför allt villkoren i 
anställningsavtalet som ska garantera den 
övervakningsansvariges oberoende.
20. Den övervakningsansvarige ska ha 
möjlighet att regelbundet vända sig till 
tillsynsorganet/styrelsen hos den
systemansvarige för överföringssystemet 
och i det vertikalt integrerade företaget 
samt till tillsynsmyndigheterna.
21. Den övervakningsansvarige ska 
närvara vid alla sammanträden med 
tillsynsorganet/styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
när följande frågor behandlas:
(i) Villkor för tillträde och anslutning till 
systemet, inklusive inkassering av 
tillträdes- och överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 7 i förordning (EG) 
nr 1775/2005.
ii) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
för sammanlänkning och anslutning.
iii) Balanseringsregler, inklusive regler 
om reservkraft.

iv) Energiköp för att täcka 
energiförluster.

22. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
uppgifter om producenter eller 
leverantörer som kan vara kommersiellt 
känslig vidarebefordras till 
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tillsynsorganet/styrelsen på ett 
diskriminerande sätt.
23. Den övervakningsansvarige ska ha 
tillgång till alla relevanta böcker, register 
och kontor hos den systemansvarige för 
överföringssystemet, samt till all 
information som krävs för att han eller 
hon ska kunna genomföra sina uppgifter 
korrekt.
24. Den övervakningsansvarige ska 
utnämnas och avsättas av den 
verkställande direktören/styrelsen endast 
efter förhandsgodkännande från den 
nationella tillsynsmyndigheten.
25. Efter att den övervakningsansvariges 
mandat har återkallats ska den 
övervakningsansvarige inte få ha 
affärsförbindelser med det vertikalt 
integrerade företaget under en period av 
minst fem år.
V. Nätutveckling och befogenhet att fatta 
investeringsbeslut

26. Systemansvariga för 
överföringssystem ska minst vartannat år 
utarbeta en tioårig utvecklingsplan för 
nätet. De ska vidta effektiva åtgärder för 
att garantera lämpliga system och 
försörjningstrygghet.
27. Den tioåriga utvecklingsplanen för 
nätet ska framför allt

a) visa marknadsaktörerna vilken 
huvudsaklig infrastruktur för överföring 
som behöver anläggas under de 
kommande tio åren,
b) innehålla uppgifter om alla redan 
beslutade investeringar och identifiera 
nya investeringar om vilka ett 
genomförandebeslut måste fattas under 
de kommande tre åren.
28. Vid utarbetandet av denna tioårsplan 
för utvecklingen av nätet ska varje 
systemansvarig för överföringssystemet 
göra rimliga skattningar av den 
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kommande utvecklingen inom 
produktion, konsumtion och utbyte med 
andra länder och ta hänsyn till befintliga 
planer på regional och europeisk nivå för 
investering i näten. Den systemansvarige 
för överföringssystemet ska i god tid 
lämna in utkastet till denna plan till den 
nationella tillsynsmyndigheten. 
29. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska på ett öppet och insynsvänligt sätt 
samråda med alla relevanta nätanvändare 
om utkastet till planen, och får 
offentliggöra resultaten av ett sådant 
samråd, särskilt de eventuella 
investeringsbehoven.
30. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska undersöka om utkastet till den 
tioåriga utvecklingsplanen för nätet 
omfattar alla investeringsbehov som 
framkommit under samrådet. Den 
nationella tillsynsmyndigheten kan kräva 
att den systemansvarige för 
överföringssystemen ändrar sin plan.
31. Om den systemansvarige för 
överföringssystemet underlåter att 
genomföra en viss investering som angetts 
i den tioåriga utvecklingsplanen för nätet 
under de följande tre åren ska 
medlemsstaterna se till att den nationella 
tillsynsmyndigheten har befogenhet att 
vidta en av följande åtgärder:
(a) Med alla lagstadgade medel uppmana 
den systemansvarige för 
överföringssystemet att fullgöra sina 
investeringsskyldigheter genom att 
använda sin ekonomiska kapacitet.
b) Uppmana oberoende investerare att 
lämna in anbud för den investering som 
krävs i överföringssystemet och samtidigt 
eventuellt kräva att den systemansvariga 
– accepterar finansiering från tredje part,
– accepterar att tredje part anlägger eller 
att själv anlägga nättillgångarna i fråga,
– driver de respektive nya nättillgångarna 
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och
– accepterar att kapital tillskjuts för att 
finansiera de nödvändiga investeringarna 
och tillåta oberoende investerare att delta 
i finansieringen.
De ekonomiska arrangemang som behövs 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten. I båda fallen ska 
avgiftsbestämmelserna medge intäkter 
som täcker kostnaderna för sådana 
investeringar.
32. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska övervaka och utvärdera 
genomförandet av investeringsplanen.
VI. Befogenhet att fatta beslut om 
tredjepartstillträde till överföringsnätet
33. De systemansvariga för 
överföringssystem ska vara skyldiga att 
utarbeta och offentliggöra öppna och 
effektiva förfaranden för anslutning av 
nya kraftverk till överföringsnätet. Dessa 
förfaranden ska godkännas av de 
nationella tillsynsmyndigheterna.
34. De systemansvariga för 
överföringssystem får inte vägra 
tredjepartstillträde till nätet på grund av 
att nätverkskapaciteten i framtiden kan bli 
begränsad, t.ex. i form av överbelastning 
på avlägsna delar av överföringsnätet. 
Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska tillhandahålla 
den nödvändiga informationen.
35. De systemansvariga för 
överföringssystem får inte vägra nytt 
tillträde till nätet endast på grund av de 
extra kostnader som en utbyggnad av 
kapaciteten på olika delar av nätet i 
närheten av denna anslutningspunkt 
skulle kunna medföra.
VII. Regionalt samarbete
36. De medlemsstater som beslutar att 
samarbeta på regional nivå måste ställa 
tydliga krav på de systemansvariga för 
överföringssystem inom en klart 
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definierad tidsram som så småningom ska 
leda till upprättandet av en gemensam 
regional distributionscentral som 
ansvarar för säkerhetsfrågor inom sex år 
efter ikraftträdandet av direktiv .../.../EG 
[om ändring av direktiv 2003/55/EG om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas].
37. Om samarbetet mellan flera 
medlemsstater på regional nivå stöter på 
problem får kommissionen, efter det att en 
gemensam begäran från dessa 
medlemsstater har lämnats in, utse en 
regional samordnare.
38. Den regionala samordnaren ska 
främja samarbete på regional nivå mellan 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
offentliga myndigheter, nätoperatörer, 
energibörser, nätanvändare och 
marknadsaktörer. Den regionala 
samordnaren ska framför allt 
(a) främja nya effektiva investeringar i 
sammanlänkningar. I detta syfte ska den 
regionala samordnaren bistå 
systemansvariga för överföringssystem vid 
utarbetandet av regionala 
sammanlänkningsplaner samt bidra till 
samordningen av deras investeringsbeslut 
och, vid behov, av deras ”open season”-
förfaranden,
(b) främja effektiv och säker användning 
av näten. I detta syfte ska den regionala 
samordnaren bidra till att samordna det 
arbete som utförs av systemansvariga för 
överföringssystem, nationella 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
nationella offentliga myndigheter för att 
ta fram gemensamma fördelnings- och 
skyddsmekanismer,
(c) årligen översända en rapport till 
kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna om de framsteg som 
gjorts i regionen och om eventuella 
svårigheter och hinder som bromsar 
framstegen.
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VIII. Sanktioner
39. För att kunna utföra de uppgifter som 
den blivit ålagd enligt denna artikel ska 
den nationella tillsynsmyndigheten 
i) ha rätt att begära uppgifter från den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och att direkt kontakta någon av de 
anställda hos den systemansvarige för 
överföringssystemet,  om det råder tvivel 
ska den nationella tillsynsmyndigheten ha 
samma rättigheter gentemot det vertikalt 
integrerade företaget och dess 
dotterbolag,
(ii) kunna genomföra nödvändiga 
inspektioner av systemansvariga för 
överföringssystem och, om det råder 
tvivel, av det vertikalt integrerade 
företaget och dess dotterbolag. Artikel 20 i 
rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 
16 december 2002 om tillämpning av 
konkurrensreglerna enligt artiklarna 81 
och 821 i fördraget ska tillämpas.
40. För att kunna utföra de uppgifter som 
den blivit ålagd enligt denna artikel ska 
den nationella tillsynsmyndigheten ha rätt 
att påföra effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner mot den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och/eller mot det vertikalt integrerade 
företag som inte fullgör sina skyldigheter 
enligt denna artikel eller enligt eventuella 
beslut av den nationella 
tillsynsmyndigheten. Denna befogenhet 
ska omfatta rätten att
(i) utfärda effektiva och lämpliga böter i 
avskräckande syfte som är relaterade till 
nätföretagets omsättning,
(ii) vidta åtgärder för att komma till rätta 
med ett diskriminerande beteende,

(iii) dra in, helt eller delvis, licensen för 
den systemansvarige för 
överföringssystemet som upprepade 
gånger har överträtt bestämmelserna om 
åtskillnad som anges i denna artikel.”
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______________
1 EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna får möjlighet att ytterligare avreglera sina marknader utan att för den skull 
behöva tillgripa åtskillnad av ägandet.

Ändringsförslag 274
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 9b”
Funktionell och effektiv åtskillnad av 
överföringssystem
I Tillgångar, utrustning, personal och 
identitet
1. Systemansvariga för överföringssystem 
ska förfoga över de personella, fysiska 
och ekonomiska resurser i det vertikalt 
integrerade företaget som behövs för 
regelbunden överföring av gas, varvid 
framför allt följande ska gälla:
(i) Systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de resurser som är nödvändiga 
för regelbunden överföring av gas.
(ii) Systemansvariga för 
överföringssystem ska anställa den 
personal som behövs för regelbunden 
överföring av gas.
(iii) Personaldelning och leverans av 
tjänster mellan delar av det vertikalt 
integrerade företaget som arbetar med 
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produktion eller leverans ska få 
förekomma endast i sådana fall där ingen 
diskriminering riskerar att uppstå och ska 
godkännas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, för att 
konkurrensproblem och intressekonflikter 
ska kunna uteslutas.
(iv) Lämpliga ekonomiska resurser för 
framtida investeringsprojekt ska i god tid 
ställas till förfogande.
2. Den verksamhet som i punkt 1 anses 
nödvändig för regelbunden överföring av 
gas ska omfatta minst följande:
– Att företräda den systemansvarige för 
överföringssystemet utåt och hålla 
kontakt med tredje part och nationella 
tillsynsmyndigheter.
– Beviljande och förvaltning av 
tredjepartstillträde till nätet.
– Inkassering av tillträdesavgifter och 
överbelastningsavgifter.
– Drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet.
– Investeringsplanering på ett sätt som 
garanterar systemets förmåga att 
långsiktigt möta en rimlig efterfrågan och 
garantera försörjningstrygghet.
– Juridiska tjänster.
– Redovisning och IT-tjänster.
3. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska juridiskt vara 
organiserad som ett aktiebolag.
4. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska ha en egen 
företagsidentitet som klart skiljer sig från 
det vertikalt integrerade företagets, med 
separat varumärke, marknadsföring och 
kontor.
5. Räkenskaperna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ska granskas av en annan revisor än den 
som granskar räkenskaperna hos det 
vertikalt integrerade företaget och alla 
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dess anknutna företag.
II. Oberoende företagsledning, 
verkställande direktör/styrelse hos den 
systemansvarige för överföringssystemet
6. Beslut om att utnämna den 
verkställande direktören eller andra 
styrelseledamöter eller om att i förtid säga 
upp deras anställning hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
samt om att ingå eller i förtid säga upp 
respektive anställningsavtal ska meddelas 
den nationella tillsynsmyndigheten. Dessa 
beslut och avtal kan endast bli bindande 
om den nationella tillsynsmyndigheten 
eller eventuell annan behörig nationell 
offentlig myndighet inom tre veckor efter 
delgivandet inte har använt sin vetorätt. 
Veto får inläggas mot en utnämning och
ingående av respektive avtal, om den 
utnämnde verkställande direktörens/ 
styrelseledamotens yrkesmässiga 
oberoende allvarligt kan ifrågasättas. Om 
den verkställande direktörens/ 
styrelseledamotens anställning eller 
respektive avtal sägs upp i förtid får 
styrelsen använda sitt veto om allvarliga 
tvivel föreligger om grunden för denna 
åtgärd.
7. Rätten att överklaga till den nationella 
tillsynsmyndigheten, en annan behörig 
nationell offentlig myndighet eller till en 
domstol ska garanteras den verkställande
direktören/styrelseledamoten hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
om deras anställning sägs upp i förtid.
8. Efter avslutad anställning hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får den verkställande 
direktören/styrelseledamoten under minst 
tre år inte delta i någon verksamhet i det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans.
9. Den verkställande direktören/ 
styrelseledamoten får inte ha intressen i 
eller ta emot ersättning från något företag 
som ingår i det vertikalt integrerade 
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företaget annat än från den 
systemansvarige för överföringssystemet. 
Avlöningen får inte i något avseende vara 
beroende av verksamhet i en annan del av 
det vertikalt integrerade företaget, än hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet.
10. Den verkställande 
direktören/styrelseledamöterna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får varken direkt eller indirekt ansvara 
för den dagliga driften i någon annan del 
av det vertikalt integrerade företaget.
11. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovannämnda föreskrifter ska den 
systemansvarige ha faktisk beslutanderätt, 
oberoende av det integrerade gasföretaget, 
över de tillgångar som behövs för drift, 
underhåll och utveckling av nätet. Detta 
bör inte lägga hinder i vägen för lämpliga 
samordningssystem för att garantera att 
moderbolagets ekonomiska och 
förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen, som regleras indirekt 
genom artikel 24c, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska särskilt göra det 
möjligt för moderbolaget att godkänna 
den årliga finansieringsplan eller det 
motsvarande instrument som upprättas av 
den systemansvarige för 
överföringssystemet och att fastställa 
övergripande gränser för dess 
dotterbolags skuldsättningsnivå. Det ska 
inte vara tillåtet för moderbolaget att ge 
instruktioner om den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av överföringsrörledningar 
för gas, så länge dessa beslut inte 
överskrider villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
III. Tillsynsorgan/Styrelse
12. Ordföranden för 
tillsynsorganet/styrelsen hos en 



PE404.543v03-00 114/120 AM\717987SV.doc

SV

systemansvarig för överföringssystem får 
inte delta i någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som arbetar med 
produktion eller leverans.
13. Tillsynsorganet/styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ska också bestå av oberoende ledamöter 
som utses för en period av minst fem år. 
Utnämningarna av ledamöterna i 
tillsynsorganet/styrelsen ska delges den 
nationella tillsynsmyndigheten eller 
eventuell annan behörig nationell 
offentlig myndighet och bli bindande 
enligt de villkor som angivits i punkt 6.
14. Vid tillämpning av punkt 13 ska en 
ledamot i tillsynsorganet/styrelsen hos en 
systemansvarig för överföringssystemet 
betraktas som oberoende om personen 
inte deltar i någon verksamhet i och inte 
har några affärsrelationer eller andra 
relationer med det vertikalt integrerade 
företaget, dess majoritetsaktieägare eller 
ledningen för något av dessa som kan 
skapa en intressekonflikt; framför allt ska 
ledamoten inte
a) under de fem år som föregått 
utnämningen till ledamot av 
tillsynsorganet/styrelsen ha varit anställd i 
någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som arbetar med produktion 
eller leverans,
b) äga några intressen i och inte motta 
någon ersättning från det vertikalt 
integrerade företaget eller något av dess 
anknutna företag, förutom från den 
systemansvarige för överföringssystemet,
c) ha några betydande affärsrelationer 
med någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som levererar energi under hans 
eller hennes tid som ledamot av 
tillsynsorganet/styrelsen,
(d) vara styrelseledamot i ett företag i 
vilket det vertikalt integrerade företaget 
utser ledamöter till tillsynsorganet/ 
styrelsen.



AM\717987SV.doc 115/120 PE404.543v03-00

SV

IV. Den övervakningsansvarige
15. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inrättar och genomför en 
övervakningsplan där det fastställs vilka 
åtgärder som ska vidtas för att se till att 
diskriminering inte förekommer. I planen 
ska de specifika skyldigheter fastställas 
som de anställda hos de systemansvariga 
för överföringssystem har för att detta mål 
ska uppfyllas. Planen ska godkännas av 
den nationella tillsynsmyndigheten eller 
annan behörig nationell offentlig 
myndighet. Den övervakningsansvarige 
svarar för en oberoende kontroll av 
efterlevnaden av programmet. Den 
nationella tillsynsmyndigheten ska ha 
befogenhet att påföra sanktioner om den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inte genomför övervakningsplanen 
korrekt.
16. Den verkställande direktören/styrelsen 
hos den systemansvarige för 
överföringssystemet ska utse en person 
eller ett organ som övervakningsansvarig 
med uppgift att
(i) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
(ii) sammanställa en detaljerad årlig 
rapport om de åtgärder som ska vidtas för 
att genomföra övervakningsplanen, samt 
överlämna rapporten till den nationella 
tillsynsmyndigheten,
(iii) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den.
17. Den övervakningsansvariges 
oberoende ska framför allt garanteras 
genom villkoren i anställningsavtalet.
18. Den övervakningsansvarige ska ha 
möjlighet att regelbundet vända sig till 
tillsynsorganet/styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och hos det vertikalt integrerade företaget 
samt till de nationella 
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tillsynsmyndigheterna.
19. Den övervakningsansvarige ska 
närvara vid alla sammanträden med 
tillsynsorganet/styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
när följande frågor behandlas:
(i) Villkor för nättillträde  och anslutning 
till nätet, inklusive inkassering av avgifter 
för tillträde och överbelastningsavgifter.
(ii) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
för sammanlänkning och anslutning.
iii) Balanseringsregler, inbegripet  
flexibilitetsbehov hos den systemansvarige 
för överföringssystemet.
(iv) Energiköp för att täcka behoven hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet.
20. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
uppgifter om producenter eller 
leverantörer som kan vara kommersiellt 
känsliga vidarebefordras till 
tillsynsorganet/styrelsen på ett 
diskriminerande sätt.
21. Den övervakningsansvarige ska ha 
tillgång till alla relevanta böcker, register 
och kontor hos den systemansvarige för 
överföringssystemet, samt till all 
information som krävs för att han eller 
hon ska kunna genomföra sina uppgifter 
korrekt.
22. Den övervakningsansvarige ska 
utnämnas och avsättas av den 
verkställande direktören/styrelsen endast 
efter förhandsgodkännande från den 
nationella tillsynsmyndigheten.
V. Nätutveckling och befogenhet att fatta 
investeringsbeslut
23. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska minst vartannat 
år utarbeta en tioårig utvecklingsplan för 
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nätet. De ska vidta effektiva åtgärder för 
att garantera lämpliga system och 
försörjningstrygghet.
24. Den tioåriga utvecklingsplanen för 
nätet ska framför allt
(a) visa marknadsaktörer vilken 
huvudsaklig infrastruktur för överföring 
som behöver anläggas under de 
kommande tio åren,
(b) innehålla uppgifter om alla redan 
beslutade investeringar och identifiera 
nya investeringar om vilka ett 
genomförandebeslut måste fattas under 
de följande tre åren.
25. För att kunna utarbeta ett utkast till 
denna tioåriga utvecklingsplan för nätet 
ska varje systemansvarig för ett 
överföringssystem göra rimliga 
skattningar av den kommande 
utvecklingen inom produktion, 
konsumtion och utbyte med andra länder 
och ta hänsyn till befintliga planer på 
regional och europeisk nivå för 
investering i nätverken. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska i god tid lämna in utkastet till denna 
plan till det behöriga nationella organet. 
26. Det behöriga nationella organet ska 
på ett öppet och insynsvänligt sätt 
samråda med alla relevanta nätanvändare 
om utkastet till planen, och får 
offentliggöra resultaten av samrådet, 
framför allt eventuella investeringsbehov.
27. Det behöriga nationella organet ska 
kontrollera om utkastet till den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet täcker alla de 
investeringsbehov som framkommit vid 
samrådet. Det behöriga nationella organet 
kan kräva att den systemansvarige för 
överföringssystemen ändrar sin plan.
28. Det behöriga nationella organet som 
avses i punkterna 25, 26 och 27, får vara 
den nationella tillsynsmyndigheten, en 
annan behörig nationell offentlig 
myndighet eller en förvaltare för 
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nätutveckling som inrättats av 
systemansvariga för överföringssystem.  I 
det senare fallet ska systemansvariga för 
överföringssystemen lämna in utkasten 
till stadgar, listan över ledamöter samt 
arbetsordningen för den behöriga 
nationella offentliga myndighetens 
godkännande.
29. Om den systemansvarige för 
överföringsnätet underlåter att genomföra 
en viss investering av dem som angetts i 
den tioåriga utvecklingsplanen för nätet 
under de följande tre åren, ska 
medlemsstaterna se till att den nationella 
tillsynsmyndigheten eller en annan 
behörig nationell offentlig myndighet har 
befogenhet att vidta någon av följande 
åtgärder:
(a) Med alla lagstadgade medel uppmana 
den systemansvarige för 
överföringssystemet att fullgöra sina 
investeringsskyldigheter genom att 
använda sin ekonomiska kapacitet.
(b) Uppmana oberoende investerare att 
lämna in anbud för den investering som 
krävs i överföringssystemet och samtidigt 
eventuellt kräva att den systemansvarige 
för överföringssystemet 
– accepterar finansiering från tredje part,
– accepterar att en tredje part anlägger 
eller att själv anlägga de nya tillgångarna 
i fråga,
– driver de respektive nya nättillgångarna. 
De ekonomiska arrangemang som behövs 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten eller eventuell annan 
behörig nationell myndighet. I båda fallen 
ska avgiftsbestämmelserna medge intäkter 
som täcker kostnaderna för sådana 
investeringar.

30. Den behöriga nationella offentliga 
myndigheten ska övervaka och utvärdera 
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genomförandet av investeringsplanen.
VI. Regionalt samarbete
31. Om samarbetet mellan flera olika 
medlemsstater på regional nivå stöter på 
betydande svårigheter får kommissionen i 
överenskommelse med de berörda 
medlemsstaterna utse en regional 
samordnare.
32. Den regionala samordnaren ska 
främja samarbete på regional nivå mellan 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
offentliga myndigheter, nätoperatörer, 
gasbörser, nätanvändare och 
marknadsaktörer. Den regionala 
samordnaren ska framför allt
(a) främja nya effektiva investeringar i 
sammanlänkningar. I detta syfte ska den 
regionala samordnaren bistå 
systemansvariga för överföringssystem vid 
utarbetandet av regionala 
sammanlänkningsplaner samt bidra till 
samordningen av deras investeringsbeslut 
och, vid behov, av deras ”open-season”-
förfaranden,
(b) främja effektiv och säker användning 
av näten. I detta syfte ska den regionala 
samordnaren bidra till att samordna det 
arbete som utförs av systemansvariga för 
överföringssystem, nationella 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
nationella offentliga myndigheter för att 
ta fram gemensamma tilldelnings- och 
skyddsmekanismer.
(å) Årligen översända en rapport till 
kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna om de framsteg som 
gjorts i regionen och om eventuella 
svårigheter och hinder som bromsar 
framstegen.”

Or. en
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Motivering

En alternativ lösning för medlemsstaterna som garanterar att TSO:ernas oberoende införs.
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