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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller från och med den [datum för 
införlivande plus ett år]:

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 
följa antingen följande bestämmelser i a-d 
eller bestämmelserna i artikel 10 eller 
10b:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller från och med den [datum för 
införlivande plus ett år]:

1. För att garantera oberoendet för 
överföringssystemens operatörer ska 
medlemsstaterna från och med den [datum 
för införlivande plus ett år] se till att 
vertikalt integrerade företag uppfyller
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– antingen bestämmelserna i denna 
artikel eller artikel 8a och 8b, eller
– bestämmelserna i 8a, 8b och 8ba.
Om bestämmelserna i denna artikel och 
artikel 8a och 8b är uppfyllda ska 
medlemsstaterna se till att följande gäller 
från och med den [datum för införlivande 
plus ett år]:

Or. en

Motivering

Detta gör det möjligt för medlemsstaterna att välja mellan åtskilt ägande och åtskild 
förvaltning. Det är kopplat till ändringsförslaget till artikel 28 där kommissionen ombeds 
undersöka om åtskild förvaltning är tillräckligt för att skapa verklig konkurrens och sedan 
rapportera till Europaparlamentet och rådet. 

Ändringsförslag 228
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Varje företag som äger ett 
överföringssystem ska agera som 
systemansvarig för överföringssystemet.

a) Varje företag som äger ett 
överföringssystem ska agera som 
systemansvarig för överföringssystemet 
eller ha ett närstående bolag som 
ansvarar för överföringssystemet.

Or. en

Motivering

Direktivet bör vara tillräckligt flexibelt så att pragmatiska regionala och tillfälliga lösningar 
blir möjliga. Detta skulle göra det möjligt att delegera systemdriften till gränsöverskridande 
enheter. 
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Ändringsförslag 229
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Varje företag som äger ett 
överföringssystem ska agera som 
systemansvarig för överföringssystemet.

utgår

Or. en

Motivering

Att detta led utgår ur artikel 8 innebär att den ansvarige för överföringssystemet kan vara en 
annan än ägaren av överföringstillgångarna som helhet, helt sakna tillgångar eller äga en del 
av överföringstillgångarna. Under alla omständigheter skulle ändå samma krav gälla.

Ändringsförslag 230
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Samma person(er) får inte b) Samma person(er) får inte vare sig 
individuellt eller gemensamt

Or. en



PE404.394v02-00 6/106 AM\718659SV.doc

SV

Ändringsförslag 231
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet, och direkt eller 
indirekt utöva kontroll, ha något intresse i 
eller utöva någon rättighet över en 
systemansvarig för överföringssystem eller 
ett överföringssystem,

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet, och direkt eller 
indirekt utöva kontroll, ha något intresse i 
eller utöva någon rättighet över en 
systemansvarig för överföringssystem,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs eftersom formuleringen är otydlig och inte tillräckligt exakt vilket 
skulle kunna leda till osäkerhet.

Ändringsförslag 232
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet, och direkt eller 
indirekt utöva kontroll, ha något intresse i
eller utöva någon rättighet över en 
systemansvarig för överföringssystem eller 
ett överföringssystem,

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet, och direkt eller 
indirekt utöva kontroll över en 
systemansvarig för överföringssystem eller 
ett överföringssystem,

Or. en
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Ändringsförslag 233
Manuel António dos Santos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet, och direkt eller 
indirekt utöva kontroll, ha något intresse i
eller utöva någon rättighet över en 
systemansvarig för överföringssystem eller 
ett överföringssystem,

i) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet, och direkt eller 
indirekt utöva kontroll eller utöva någon
rättighet över en systemansvarig för 
överföringssystem eller ett 
överföringssystem,

Or. en

Motivering

Det är naturligtvis inte nödvändigt att hindra minoritetsandelar så länge som de inte 
påverkar kontrollen av verksamheten. Förekomsten av minoritetsandelar äventyrar inte den 
systemansvariges oberoende.

Ändringsförslag 234
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
en systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och direkt 
eller indirekt utöva kontroll, ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
en systemansvarig för överföringssystem, 
och direkt eller indirekt utöva kontroll, ha 
något intresse i eller utöva någon rättighet 
över ett företag som bedriver produktions-
eller leveransverksamhet.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs eftersom formuleringen är otydlig och inte tillräckligt exakt vilket 
skulle kunna leda till osäkerhet.

Ändringsförslag 235
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
en systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och direkt 
eller indirekt utöva kontroll, ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över
en systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och direkt 
eller indirekt utöva kontroll över ett företag 
som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Manuel António dos Santos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
en systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och direkt 
eller indirekt utöva kontroll, ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet över 
ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

ii) direkt eller indirekt utöva kontroll över 
en systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och direkt 
eller indirekt utöva kontroll eller utöva 
någon rättighet över ett företag som 
bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

Or. en
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Motivering

Det är naturligtvis inte nödvändigt att hindra minoritetsandelar så länge som de inte 
påverkar kontrollen av verksamheten. Förekomsten av minoritetsandelar äventyrar inte den 
systemansvariges oberoende.

Ändringsförslag 237
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samma person(er) får inte för en 
systemansvarig för överföringssystem 
eller ett överföringssystem utse ledamöter 
till styrelsen, tillsynsorganet eller organ 
som juridiskt företräder företaget, och 
direkt eller indirekt utöva kontroll, ha 
något intresse i eller utöva någon 
rättighet över ett företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 238
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samma person(er) får inte för en 
systemansvarig för överföringssystem eller 
ett överföringssystem utse ledamöter till 
styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
juridiskt företräder företaget, och direkt 
eller indirekt utöva kontroll, ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet över 

Samma person(er) får inte för en 
systemansvarig för överföringssystem utse 
ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet 
eller organ som juridiskt företräder 
företaget, och direkt eller indirekt utöva 
kontroll, ha något intresse i eller utöva 
någon rättighet över ett företag som 
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ett företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs eftersom formuleringen är otydlig och inte tillräckligt exakt vilket 
skulle kunna leda till osäkerhet.

Ändringsförslag 239
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – 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, och 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.
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Ändringsförslag 240
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De intressen och rättigheter som avses i 
punkt 1 b ska i synnerhet omfatta

2. Under förutsättning att kraven i 
punkt 1 b uppfyllts skulle två skilda 
offentliga organ kunna kontrollera 
produktion och leverans å ena sidan och 
överföring å den andra.

(a) äganderätten till en del av kapitalet 
eller företagets tillgångar, eller
(b) rätten att rösta, eller
(c) befogenheten att utse ledamöter till 
styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
juridiskt företräder företaget, eller
(d) rätten till utdelning eller annan del av 
vinsten.

Or. en

Ändringsförslag 241
Manuel António dos Santos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De intressen och rättigheter som avses i 
punkt 1 b ska i synnerhet omfatta

2. De rättigheter som avses i punkt 1 b ska i 
synnerhet omfatta

(a) äganderätten till en del av kapitalet 
eller företagets tillgångar, eller
(b) rätten att rösta, eller (a) rätten att rösta, eller

(c) befogenheten att utse ledamöter till 
styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 

(b) befogenheten att utse ledamöter till 
styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
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juridiskt företräder företaget, eller juridiskt företräder företaget.

(d) rätten till utdelning eller annan del av 
vinsten.

Or. en

Motivering

Den ansvariges oberoende äventyras inte genom ägande av en andel av kapitalet, företagets 
tillgångar eller rätten till utdelning eller andra vinstandelar. Däremot är rätten att rösta eller 
utse ledamöter till styrelsen eller organ som juridiskt företräder företaget avgörande för 
kontrollen av bolaget.

Ändringsförslag 242
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De intressen och rättigheter som avses i 
punkt 1 b ska i synnerhet omfatta

2. De rättigheter som avses i punkt 1 b och 
c ska i synnerhet omfatta

(a) äganderätten till en del av kapitalet 
eller företagets tillgångar, eller
(b) rätten att rösta, eller (a) rätten att rösta, eller
(c) befogenheten att utse ledamöter till 
styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
juridiskt företräder företaget, eller

(b) befogenheten att utse ledamöter till 
styrelsen, tillsynsorganet eller organ som 
juridiskt företräder företaget.

(d) rätten till utdelning eller annan del av 
vinsten.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska med hänsyn till de 
nationella och regionala elmarknadernas 
särdrag fastställa ekonomiska, finansiella, 
försörjningsmässiga och övriga kriterier i 
enlighet med vilka obligatorisk och 
motiverad åtskillnad av vertikalt 
integrerade företag ska utföras.
De skyldigheter som i direktivet åläggs 
vertikalt integrerade företag ska vara 
proportionella med avseende på det mål 
som eftersträvas.

Or. lt

Ändringsförslag 244
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska övervaka 
processen för åtskillnad av vertikalt 
integrerade företag och lämna in en 
rapport till kommissionen om de framsteg 
som har gjorts.

Or. lt



PE404.394v02-00 14/106 AM\718659SV.doc

SV

Ändringsförslag 245
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Åtskillnad av vertikalt integrerade 
företag får inte leda till höjda eltariffer 
för kunderna eller få andra negativa 
sociala följder.

Or. lt

Ändringsförslag 246
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får bevilja undantag 
från punkt 1 b och 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
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Ändringsförslag 247
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – 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 gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag 
får ingå i det gemensamma företaget 
såvida det inte har godkänts som 
oberoende systemansvarig i enlighet med 
artikel 10.

5. I syfte att skapa regionalt samarbete i 
enlighet med artikel 5 ska 
medlemsstaterna sträva efter att utse en 
ansvarig för överföringssystem som täcker 
flera nationella territorier i 
överensstämmelse med artikel 2h.3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003. 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att den ansvarige 
för överföringssystemet uppfyller kraven i 
denna artikel och artikel 10a. 
Medlemsstaterna ska använda 
ekonomiska incitament för att främja 
bildande av regionala systemansvariga.

Or. en

Motivering

De systemansvariga behöver tydligare vägledning för att bygga större och likvida marknader. 
Nätplanering eller driftssamordning kan troligen inte harmoniseras genom frivilligt 
samarbete mellan de systemansvariga. Vi bör se till att systemansvariga kan skapas på 
regional nivå och EU-nivå. Samarbete mellan regioner är nödvändigt om en verkligt 
alleuropeisk marknad ska kunna uppstå.

Regional systemdrift bör syfta till att stimulera regionalt samarbete på ett kostnadseffektivt 
sätt, underlätta gränsöverskridande handel och marknadsintegrering samt ge de 
investeringar som bäst passar regionala behov med hänsyn till interregionala aspekter.
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Ändringsförslag 248
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – 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 gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag 
får ingå i det gemensamma företaget 
såvida det inte har godkänts som 
oberoende systemansvarig i enlighet med 
artikel 10.

5. I syfte att skapa regionalt samarbete i 
enlighet med artikel 5a ska 
medlemsstaterna uppmuntra och stödja 
allt samarbete mellan ansvariga för 
överföringssystem och 
tillsynsmyndigheter vars syfte är att 
harmonisera bestämmelserna om tillträde 
och balansering (som främjar integrering 
av balanseringsområden) inom och 
mellan flera angränsande medlemsstater i 
överensstämmelse med artikel 2h.3 i
förordning (EG) nr 1228/2003. Detta 
samarbete kan innebära att de berörda 
systemansvariga för överföringssystemen 
inrättar en gemensam struktur för att 
täcka flera angränsande territorier. I så 
fall ska medlemsstaterna se till att de 
systemansvarigas gemensamma struktur 
respekterar de principer som fastställs i 
denna artikel och artikel 10a.

Or. fr

Motivering

Även om ett frivilligt regionalt samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen 
skulle ha gett resultat, krävs en fastare ram för den regionala förvaltningen av näten. 
Medlemsstaterna bör prioritera regionala lösningar framför rent nationella. Möjligheten att 
bilda ett bolag som ansvarar för ett regionalt, eller till och med europeiskt nät, bör främjas i 
detta direktiv så att en verklig alleuropeisk marknad kan uppstå. 
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Ändringsförslag 249
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – 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 gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. Inget annat företag 
får ingå i det gemensamma företaget 
såvida det inte har godkänts som 
oberoende systemansvarig i enlighet med 
artikel 10.

5. Den skyldighet som avses i punkt 1 a 
ska anses vara fullgjord då flera företag 
som äger överföringssystem har upprättat 
ett gemensamt företag som för de berörda 
överföringssystemen fungerar som 
systemansvarig för överföringssystem i 
flera medlemsstater. 

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 
många bestämmelser.

Ändringsförslag 250
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För genomförandet av denna artikel 
ska två skilda offentliga organ som utövar 
kontroll, å ena sidan över en 
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systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och å 
andra sidan över ett företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet, 
inte anses vara samma person(er), om den 
person som avses i punkt 1 b–d är 
medlemsstaten eller ett annat offentligt 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 251
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För genomförandet av denna artikel 
ska två skilda offentliga organ som utövar 
kontroll, å ena sidan över en 
systemansvarig för överföringssystem 
eller över ett överföringssystem, och å 
andra sidan över ett företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet, 
inte anses vara samma person(er), om den 
person som avses i punkt 1 b–d är 
medlemsstaten eller ett annat offentligt 
organ.

Or. en

Motivering

En liknande bestämmelse föreslås i skäl 12. För ett säkert rättsläge är det emellertid 
nödvändigt att ha med bestämmelsen i själva lagtexten.
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Ändringsförslag 252
Manuel António dos Santos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om aktieägaren till ett företag enligt 
punkt 1 a är medlemsstaten, anses kraven 
i punkt 1 b och c vara uppfyllda, om det 
företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet och den ansvarige för 
överföringssystemet eller 
överföringssystemet är juridiskt skilda 
statliga enheter och de följer punkt 1 b 
och 1 c.

Or. en

Motivering

Åtskillnad av näten innebär inte privatisering av verksamheten. Den offentliga sektorn bör få 
samma möjligheter till produktion eller leverans och överföring så länge som de två näten 
hålls åtskilda. 

Ändringsförslag 253
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 6a–ac (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att sådana 
kommersiellt känsliga uppgifter som avses 
i artikel 12 och som innehas av en 
systemansvarig för överföringssystemet 
som har ingått i ett vertikalt integrerat 
företag och personal hos en sådan 
systemansvarig för överföringssystemet 
inte överförs till företag som bedriver 

6. Medlemsstaterna ska se till 
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produktions- eller leveransverksamhet.”
a) att sådana kommersiellt känsliga 
uppgifter som avses i artikel 12 och som 
innehas av en systemansvarig för 
överföringssystemet som har ingått i ett 
vertikalt integrerat företag och personal hos 
en sådan systemansvarig för 
överföringssystemet inte överförs till 
företag som bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet,

aa) 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 anges vilka 
specifika skyldigheter den 
systemansvariges anställda har för att 
detta mål ska uppnås; planens efterlevnad 
ska kontrolleras självständigt av den 
övervakningsansvarige; 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
införa sanktioner mot systemansvariga 
för överföringssystem om
övervakningsplanen inte genomförs 
korrekt,
ab) att systemansvariga för 
överföringssystem utser en person eller ett 
organ som övervakningsansvarig som ska 
ansvara för att
i) kontrollera genomförandet av 
övervakningsplanen,
ii) utarbeta en årlig efterlevnadsrapport 
och lägga fram den för den nationella 
tillsynsmyndigheten,
iii) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den,
ac) att den övervakningsansvariges 
oberoende garanteras, framför allt genom 
anställningsavtalet, och att den 
övervakningsansvarige har tillgång till all 
relevant redovisning, arkiv och lokaler 
hos den systemansvarige samt till all 
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information som krävs för att han eller 
hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 
korrekt.”

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att stärka bestämmelserna om åtskilt ägande.

Ändringsförslag 254
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att den 
ansvarige för överföringssystemet och 
dess aktieägare avstår från all verksamhet 
som 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.
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Ändringsförslag 255
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Kommissionen får utfärda riktlinjer 
för att säkerställa att överföringssystemets 
ägare i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 6 b och 6 c. Denna åtgärd, 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 27b.3.”

Or. en

Motivering

 Kommissionen bör kunna anta riktlinjer för att säkerställa att villkoren i artikel 8.6a (ny) 
uppfylls.

Ändringsförslag 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – inledningen
Direktiv 2003/54/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Följande artiklar 8a och 8b ska införas: (5) Följande artiklar 8a, 8b och 8c ska 
införas:

Or. en
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Ändringsförslag 257
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 8a utgår
Kontroll över ägare till 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 modellen med oberoende systemansvariga (ISO) 
behövdes det mekanismer som verkade mot investeringar genom integrerade företag från 
tredjeländer, för att man skulle kunna garantera att också företag från tredjeländer var 
bundna av reglerna om åtskillnad av ägandet och ISO. Eftersom åtskillnad av ägandet och 
modellen med oberoende systemansvariga inte längre bör vara de enda alternativen, behövs 
dessa mekanismer inte längre.

Ändringsförslag 258
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 8a utgår
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Kontroll över ägare till 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

Att kapital tillförs i form av direktinvesteringar är önskvärt ur ett nationalekonomiskt 
perspektiv och stärker nationalekonomierna i EU. Den så kallade tredjelandsklausulen som 
ska skydda de europeiska TSO:erna från att bli uppköpta av tredjelandsföretag är en 
protektionistisk och rättsligt betänklig klausul som är svår att omsätta i praktiken.

Ändringsförslag 259
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8a – 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, som slutits på 
grundval av den ratificerade europeiska 
energistadgan, med ett eller flera 
tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 260
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b utgår
Utnämning av och intyg för 

systemansvariga för överföringssystem
1. Företag som äger ett överföringssystem 
och som av den nationella 
tillsynsmyndigheten, till följd av 
nedanstående intygsförfarande, intygas 
uppfylla villkoren i artiklarna 8.1 och 8a 
ska av medlemsstaterna godkännas och 
utnämnas som systemansvarig för 
överföringssystemet. Utnämningen av 
systemansvariga för överföringssystemet 
ska anmälas till kommissionen och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.
2. Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden ska ansökan 
om intyg från ägare av eller 
systemansvariga för överföringssystemet 
som kontrolleras av en eller flera 
personer från tredjeland i enlighet med 
artikel 8a avslås, såvida inte ägaren av 
eller den systemansvarige för 
överföringssystemet påvisar att det inte 
finns någon möjlighet för det berörda 
organet att, i strid med artikel 8.1, 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 
överföringssystemet ska till 
tillsynsmyndigheten anmäla planerade 
transaktioner som kan komma att kräva 
en omprövning av huruvida de uppfyller 
kraven i artiklarna 8.1 och 8a.
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4. Tillsynsmyndigheterna ska kontrollera 
att de systemansvariga för 
överföringssystemet uppfyller kraven i 
artiklarna 8.1 och 8a. För att säkerställa 
att kraven uppfylls ska de i följande fall 
inleda ett intygsförfarande:
a) Efter anmälan från den 
systemansvarige för överföringssystemet i 
enlighet med punkt 3.
b) På eget initiativ då de får vetskap om 
att en planerad förändring när det gäller 
rättigheter eller inflytande över ägare av 
eller systemansvariga för 
överföringssystemet kan leda till 
överträdelse av artiklarna 8.1 eller 8a, 
eller då de har anledning att misstänka att 
en sådan överträdelse kan ha skett.
c) Efter en motiverad begäran från 
kommissionen.
5. Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut 
om intyg för en systemansvarig för 
överföringssystemet inom fyra månader 
från den dag då denne inkom med 
anmälan eller kommissionen 
överlämnade sin begäran. När denna 
period har löpt ut ska intyget anses vara 
beviljat. Tillsynsmyndighetens uttryckliga 
eller underförstådda beslut får börja gälla 
först efter det att det förfarande som avses 
i punkterna 6–9 har fullföljts 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 överföringssystemet 
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 8.1, 8a eller 
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8b.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 systemansvarige för 
överföringssystemet möjlighet att yttra sig. 
Om kommissionen behöver 
kompletterande uppgifter får 
tvåmånadersperioden förlängas med 
ytterligare två månader, räknat från det 
datum kompletteringen 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 8.1, 8a eller 8b.2 
inte är uppfyllda.
9. Om kommissionen inte beslutar att 
inleda något förfarande eller inte fattar 
något slutgiltigt beslut inom den tidsgräns 
som avses i punkt 7 respektive 8, ska den 
inte anses ha några invändningar mot 
tillsynsmyndighetens beslut.
10. Tillsynsmyndigheten ska följa 
kommissionens beslut om att ändra eller 
återkalla beslutet om intyg inom fyra 
veckor, och ska meddela kommissionen 
om detta.
11. Tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen får begära sådan 
information från systemansvariga för 
överföringssystem och företag som 
bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet som är relevant för 
fullgörandet av deras skyldigheter enligt 
denna artikel.
12. Tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen ska behandla kommersiellt 
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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 27b.3.”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om ett intygsförfarande för systemansvariga för överföringssystemet 
och oberoende systemansvariga som åtskiljts 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.

Ändringsförslag 261
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
anmäla det uttryckliga eller underförstådda 
beslutet om intyg för en systemansvarig för 
överföringssystemet till kommissionen, 
och förse kommissionen med alla relevanta 
uppgifter avseende detta beslut.

6. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
anmäla det uttryckliga eller underförstådda 
beslutet om intyg för en systemansvarig för 
överföringssystemet till kommissionen, 
och förse kommissionen med alla relevanta 
uppgifter avseende detta beslut. 
Kommissionen ska agera i enlighet med 
förfarandet i artikel x i förordning (EG) 
nr 1228/2003.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8 b – punkterna 7–10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 8.1, 8a eller 
8b.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 systemansvarige för 
överföringssystemet möjlighet att yttra sig. 
Om kommissionen behöver 
kompletterande uppgifter får 
tvåmånadersperioden förlängas med 
ytterligare två månader, räknat från det 
datum kompletteringen mottogs.

utgår

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 8.1, 8a eller 8b.2 
inte är uppfyllda.
9. Om kommissionen inte beslutar att 
inleda något förfarande eller inte fattar 
något slutgiltigt beslut inom den tidsgräns 
som avses i punkt 7 respektive 8, ska den 
inte anses ha några invändningar mot 
tillsynsmyndighetens beslut.
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10. Tillsynsmyndigheten ska följa 
kommissionens beslut om att ändra eller 
återkalla beslutet om intyg inom fyra 
veckor, och ska meddela kommissionen 
om detta.

Or. en

Motivering

Av rättsliga skäl föreslås här att åtminstone punkterna 7–10 och 13 flyttas till 
förordning 1228/2003. Punkterna 11 och 12 bör ingå i både direktivet och förordningen.

Ändringsförslag 263
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b – 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 27b.3.”

utgår

Or. en

Motivering

Av rättsliga skäl föreslås här att åtminstone punkterna 7–10 och 13 flyttas till 
förordning 1228/2003. Punkterna 11 och 12 bör ingå i både direktivet och förordningen.
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Ändringsförslag 264
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b – 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 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelser (också de som rör förfaranden) om utnämning av systemansvariga för 
överföringssystem berör äganderättigheter och utgör ett ingrepp i en medlemsstats 
nationalekonomiska rättsstruktur. Det är uppenbart att detta inte är en icke-väsentlig fråga.

Ändringsförslag 265
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b – 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 27b.3.”

utgår
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Or. en

Motivering

Kommittéförfarande utgår.

Ändringsförslag 266
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8b – 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 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Utnämning av och intyg för systemansvariga för överföringssystem är viktiga inslag i 
direktivet och bör i hög grad omfattas av direktivets rättsliga ram, som medlemsstaterna 
själva bör utforma. Ett föga insynsvänligt kommittéförfarande är inte det rätta instrumentet i 
detta sammanhang.
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Ändringsförslag 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 8ba

I. Funktionell och effektiv åtskillnad av 
överföringssystem
1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska förfoga över de 
personella, fysiska och ekonomiska 
resurser i det vertikalt integrerade 
företaget som krävs för regelbunden 
överföring av el, varvid framför allt ska 
gälla att
a) systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de tillgångar som behövs för 
regelbunden överföring av el,
b) systemansvariga för överföringssystem 
ska anställa den personal som behövs för 
regelbunden överföring av el,
c) uthyrning av personal och leverans av 
tjänster till och från någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans ska 
begränsas till fall där ingen 
diskriminering kan uppstå samt 
godkännas av nationella 
tillsynsmyndigheter för att 
konkurrensproblem och intressekonflikter
ska kunna uteslutas,
d) lämpliga finansiella resurser för 
framtida investeringsprojekt ska ställas 
till förfogande i god tid.
2. De aktiviteter som anses nödvändiga 
för regelbunden överföring av el enligt 
punkt 1 ska minst omfatta 
– att företräda de systemansvariga för 



PE404.394v02-00 34/106 AM\718659SV.doc

SV

överföringssystem och hålla kontakt med 
tredje part och med 
tillsynsmyndigheterna,
– beviljande och hantering av 
tredjepartstillträde till nätet,
– inkassering av tillträdesavgifter,
– överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten 
enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003,
– drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet,
– investeringsplanering som garanterar 
systemets förmåga att på sikt möta rimlig 
efterfrågan och garantera 
leveranssäkerhet,
– juridiska tjänster,
– redovisning och IT-tjänster.
3. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska ha en egen 
företagsidentitet som klart skiljer sig från 
det vertikalt integrerade företaget, med 
separat varumärke, marknadsföring och 
kontor.
4. Räkenskaperna för de systemansvariga 
för överföringssystem 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 och styrelse hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet 
5. Beslut om att utnämna eller i förtid 
säga upp den verkställande direktören 
eller andra styrelseledamöter för den 
systemansvarige för överföringssystemet,
och beslut om att ingå eller i förtid säga 
upp dessa personers anställningsavtal ska 
meddelas den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
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nationell offentlig myndighet. Dessa 
beslut och avtal kan endast bli bindande 
om inte tillsynsmyndigheten eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
utnyttjar sin vetorätt inom tre veckor efter 
meddelandet. Veto får inläggas mot 
utnämningar och ingående av avtal om 
den utnämnde verkställande direktörens 
eller styrelseledamotens yrkesmässiga 
oberoende allvarligt kan ifrågasättas. Om 
dessa personers anställning sägs upp i 
förtid får det veto läggas in om allvarliga 
tvivel föreligger om grunden för denna 
åtgärd.
6. Rätten att överklaga till den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet eller en 
domstol ska garanteras den verkställande 
direktören eller styrelseledamoten för den 
systemansvarige för överföringssystemet 
om deras anställning sägs upp i förtid.
7. Efter att den systemansvarige för 
överföringssystemet har sagt upp en 
anställning får den före detta 
verkställande direktören eller 
styrelseledamoten under minst tre år inte 
ha någon funktion i någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans.
8. Den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får inte ha intressen i, eller ta emot någon 
ersättning från något företag som ingår i 
det vertikalt integrerade företaget, annat 
än från den systemansvarige för 
överföringssystemet. Den verkställande 
direktörens och styrelseledamöternas 
avlöning får inte i något avseende vara 
beroende av verksamhet som bedrivs 
någon annanstans i det vertikalt 
integrerade företaget än hos den 
systemansvarige för överföringssystemet.
9. Den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
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får varken direkt eller indirekt ansvara 
för den dagliga driften av någon annan 
del i det vertikalt integrerade företaget.
10. Utan att det påverkar tillämpningen av
bestämmelserna i denna artikel ska den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ha all faktisk beslutanderätt, oberoende 
av det integrerade elföretaget, över de 
tillgångar som behövs för att driva, 
underhålla eller utveckla nätet. Detta får 
lägga hinder i vägen för lämpliga 
samordningsmekanismer som garanterar 
att moderbolagets ekonomiska rättigheter 
och rätt att kontrollera ledningen skyddas 
vad gäller avkastningen på tillgångar i ett 
dotterbolag, på det vis som regleras 
indirekt i enlighet med artikel 22c. Detta 
ska framför allt 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. Om 
den årliga finansieringsplanen, eller en 
motsvarande finansieringsplan, inte 
godkänns eller ändras av moderbolaget, 
ska ärendet hänskjutas till 
tillsynsmyndigheten för beslut. 
Moderbolaget får inte tillåtas ge 
instruktioner om den dagliga driften eller 
om enskilda beslut rörande uppförande
eller uppgradering av överföringsnät som 
inte överskrider villkoren i den godkända 
finansieringsplanen eller ett motsvarande 
instrument.
11. Ordföranden i tillsynsorganet eller 
styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet får inte ha någon 
funktion i någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som arbetar med 
produktion eller leverans.
12. Tillsynorganen eller styrelserna hos
de systemansvariga för 
överföringssystemen ska också bestå av 
oberoende medlemmar som utses för en 
period av minst fem år. Deras utnämning 
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ska meddelas den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet och bli 
bindande enligt de villkor som fastställs i 
punkt 5.
13. I det syfte som anges i punkt 12 ska en 
ledamot i tillsynsorganet eller styrelsen 
hos en systemansvarig för 
överföringssystemet betraktas som 
oberoende om han eller hon är fri från 
affärsrelationer eller andra relationer 
med det vertikalt integrerade företaget, 
dess majoritetsaktieägare eller ledningen 
för något av dessa som skapar en 
intressekonflikt, och framför allt ska 
ledamoten inte
a) ha varit anställd vid någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som 
producerar eller levererar el under minst 
fem år innan vederbörande utses till 
förvaltningsrådet eller styrelsen,
b) ha några intressen i och inte ta emot
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 el under hans 
eller hennes tid som ledamot av 
tillsynsorganet eller styrelsen,
d) vara styrelseledamot i ett företag i vilket 
det vertikalt integrerade företaget utser 
ledamöter i dess tillsynsorgan eller 
styrelse.
14. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inrättar och genomför en 
övervakningsplan för att kontrollera vilka 
åtgärder som ska vidtas för att garantera 
att diskriminering inte förekommer. I 
planen ska det också anges vilka specifika 
skyldigheter de anställda har för att detta 
mål ska uppfyllas. Den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
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nationell offentlig myndighet ska 
godkänna planen. Den 
övervakningsansvarige svarar för en 
oberoende kontroll av hur planen 
efterlevs. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
påföra sanktioner om den 
systemansvarige för överföringssystemet
inte genomför övervakningsplanen 
korrekt.
15. Den verkställande direktören eller 
styrelsen hos den systemansvarige för 
överföringssystemet ska utse en person 
eller ett organ som övervakningsansvarig 
med ansvar att
a) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
b) sammanställa en årsrapport som 
beskriver de åtgärder som ska vidtas för 
att genomföra övervakningsplanen och 
lämna in den till den nationella 
tillsynsmyndigheten,
c) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den.
16. Den övervakningsansvariges 
oberoende ska garanteras, framför allt 
genom villkoren i hans eller hennes 
anställningskontrakt.
17. Den övervakningsansvarige ska ha 
möjlighet att regelbundet vända sig till 
tillsynsorganet eller styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemen 
och i det vertikalt integrerade företaget 
samt till de nationella 
tillsynsmyndigheterna.
18. Den övervakningsansvarige ska delta i 
alla sammanträden med tillsynsorganet 
eller styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet där följande frågor 
behandlas:
a) Villkor för tillgång och anslutning till 
nätet, inklusive inkassering av avgifter för 
tillträde, överbelastningsavgifter och 
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betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten 
enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003.
b) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
för sammankoppling och anslutning.
c) Balanseringsregler, inklusive regler om 
reservkraft.
d) Energiköp för att täcka energiförluster.
19. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
uppgifter om produktions- eller 
leveransaktiviteter som kan vara 
kommersiellt känsliga vidarebefordras på 
ett diskriminerande sätt till tillsynsorganet
eller styrelsen.
20. 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 utföra sina uppgifter 
korrekt.
21. Den övervakningsansvarige ska utses 
och befrias från sitt uppdrag av den 
verkställande direktören eller styrelsen 
endast efter godkännande från den 
nationella tillsynsmyndigheten.
22. Systemansvariga för 
överföringssystem ska minst vartannat år 
utarbeta en tioårig utvecklingsplan för 
nätet. Planen ska innehålla effektiva 
åtgärder för att garantera lämpliga system 
och försörjningssystem.
23. Den tioåriga utvecklingsplanen för 
nätet ska framför allt
a) visa marknadsaktörerna vilken
överföringsinfrastruktur som är viktigast 
och som bör anläggas under de följande 
tio åren,
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b) innehålla uppgifter om alla redan 
beslutade investeringar och ange nya 
investeringar för vilka ett 
genomförandebeslut måste fattas under 
de följande tre åren.
24. Vid utarbetandet av denna tioåriga 
utvecklingsplan nätet ska varje 
systemansvarig för överföringssystemen 
göra rimliga skattningar av den 
kommande utvecklingen inom 
produktion, konsumtion och utbyte med 
andra länder och ta hänsyn till befintliga 
planer på regional och Europaomfattande 
nivå för investering i näten. Den 
systemansvarige för överföringssystemen 
ska i god tid lämna in utkastet till denna 
plan till den nationella 
tillsynsmyndigheten. 
25. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska på ett öppet och insynsvänligt sätt 
samråda med alla relevanta nätanvändare 
om ett sådant utkast och får offentliggöra 
resultaten av samrådet, framför allt de 
eventuella investeringsbehoven.
26. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska undersöka om den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet omfattar alla 
investeringsbehov som framkommit under 
samrådet. Myndigheten får kräva att den 
systemansvarige för överföringssystemet
ändrar sitt utkast.
27. Om den systemansvarige för 
överföringssystemet avvisar 
genomförandet av en viss investering som 
anges i den tioåriga utvecklingsplanen för 
nätet och som ska ske inom de följande 
tre åren ska medlemsstaten se till att den 
nationella tillsynsmyndigheten eller 
annan behörig nationell offentlig 
myndighet har den befogenhet som krävs 
för att genomföra en av följande åtgärder:
a) Med alla lagstadgade medel kräva att
den systemansvarige för 
överföringssystemet fullgör sina 
investeringsskyldigheter med sina egna 
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finansiella resurser.
b) Uppmana oberoende investerare att 
lämna in anbud för nödvändig investering
i ett överföringssystem och samtidigt 
eventuellt kräva att den systemansvarige 
för överföringssystemet
– accepterar finansiering av tredje part,
– samtycker till att anläggandet sköts av 
tredje part och att nya nättillgångar 
uppförs,
– accepterar att driva de nya tillgångarna.
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.
28. De behöriga nationella offentliga 
myndigheterna ska övervaka och 
utvärdera genomförandet av 
investeringsplanen.
29. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska åläggas utarbeta 
och offentliggöra öppna och effektiva 
förfaranden för icke-diskriminerande 
anslutning av nya kraftverk till 
överföringsnätet. Dessa förfaranden ska 
godkännas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet.
30. De systemansvariga för 
överföringssystemen får inte vägra 
anslutning av ett nytt kraftverk på grund 
av att nätverkskapaciteten i framtiden kan 
bli begränsad, t.ex. i form av
överbelastning på avlägsna delar av 
överföringsnätet. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska vara skyldiga att 
tillhandahålla den nödvändiga 
informationen.
31. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inte ha rätt att 
vägra en ny anslutningspunkt endast på 
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grund av de extra kostnader som en 
utbyggnad av kapaciteten på olika delar 
av nätet i närheten av denna nya 
anslutningspunkt skulle kunna medföra.”

Or. en

Motivering

Sådana medlemsstater som inte genomfört en åtskillnad av ägandet får nu möjlighet att 
ytterligare liberalisera sina marknader utan att införa någon sådan åtskillnad. 

Ändringsförslag 268
Nicole Fontaine

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 8ba

Funktionell och effektiv åtskillnad av 
överföringssystem

I. Tillgångar, utrustning, personal och 
identitet 
1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska förfoga över de 
personella, fysiska och ekonomiska 
resurser i det vertikalt integrerade 
företaget som krävs för regelbunden 
överföring av el, varvid framför allt ska 
gälla att 
a) systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de tillgångar som behövs för 
regelbunden överföring av el, 
b) systemansvariga för överföringssystem 
ska anställa den personal som behövs för 
regelbunden överföring av el, 
c) uthyrning av personal och leverans av 
tjänster från eller till någon del av det 
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vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans ska få 
förekomma endast i sådana fall där ingen 
diskriminering kan uppstå samt 
godkännas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, för att 
konkurrensproblem och intressekonflikter 
ska kunna uteslutas,
d) lämpliga finansiella resurser för 
framtida investeringsprojekt ska finnas 
tillgängliga i god tid.
2. Det som i punkt 1 avses med 
regelbunden överföring av el ska omfatta 
minst följande: 
– Att företräda den systemansvarige för 
överföringssystemet utåt och hålla 
kontakter med tredje part och nationella 
tillsynsmyndigheter.
– Beviljande och förvaltning av 
tredjepartstillträde till nätet.
– Inkassering av tillträdes- och
överbelastningsavgifter och betalningar 
med stöd av kompensationsmekanismen 
mellan systemansvariga för 
överföringsnäten vid tillämpning av 
artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003.
– 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. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska juridiskt vara 
organiserade som 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.
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5. Räkenskaperna hos de systemansvariga 
för överföringssystemen  ska granskas av 
en annan revisor än den som granskar 
räkenskaperna hos det vertikalt 
integrerade företaget och alla dess 
anknutna företag. 
II. Oberoende företagsledning, 
verkställande direktör och styrelse hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet
6. Beslut om att utnämna eller i förtid 
säga upp den verkställande direktören 
eller andra styrelseledamöter för den 
systemansvarige för överföringssystemet, 
och beslut om att ingå eller i förtid säga 
upp dessa personers anställningsavtal ska 
meddelas den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet. Dessa 
beslut och avtal kan endast bli bindande 
om inte tillsynsmyndigheten eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
utnyttjar sin vetorätt inom tre veckor efter 
meddelandet. Veto får inläggas mot 
utnämningar och ingående av avtal om 
den utnämnde verkställande direktörens 
eller styrelseledamotens yrkesmässiga 
oberoende allvarligt kan ifrågasättas. Om 
dessa personers anställning sägs upp i 
förtid får den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet använda sitt 
veto 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 
styrelseledamoten för den 
systemansvarige för överföringssystemet 
om deras anställning sägs upp i förtid. 
8. Efter avslutad anställning hos en 
systemansvarig får den verkställande 
direktören eller styrelseledamoten under 
minst tre år inte delta i någon del av det 
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vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans. 
9. Den verkställande direktören eller 
styrelseledamöter får inte ha intressen i 
eller ta emot ersättning från något företag 
inom det vertikalt integrerade företaget 
annat än från den systemansvarige för 
överföringssystemet. Verkställande 
direktörens och styrelseledamöternas 
avlöning får inte i något avseende vara 
beroende av verksamhet som utförs i det 
vertikalt integrerade företaget, förutom i 
den systemansvarige för 
överföringssystemet. 
10. Den verkställande direktören eller 
styrelseledamöter hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får varken direkt eller indirekt ansvara 
för den dagliga driften av 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 elföretaget, 
över de resurser som krävs för att driva, 
underhålla och bygga ut nätet. Detta bör 
inte lägga hinder i vägen för lämpliga 
samordningsmekanismer för att garantera 
moderbolagets ekonomiska och 
förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen på kapital, som regleras 
indirekt i artikel 22 c, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska framför allt 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 för den dagliga driften eller 
om enskilda beslut beträffande 
uppförande eller uppgradering av 
överföringsnät, så länge dessa beslut inte 
överskrider villkoren i den godkända 
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finansieringsplanen eller motsvarande 
instrument.
III. Tillsynsorgan/Styrelse
12. Ordföranden för tillsynsorganet och 
styrelsen hos den systemansvarige för 
överföringssystemet får inte delta i någon 
del av det vertikalt integrerade företaget 
som arbetar med produktion eller 
leverans.
13. Tillsynorganen eller styrelserna hos
de systemansvariga för 
överföringssystemen ska också bestå av 
oberoende ledamöter som utses för en 
period av minst fem år. Den behöriga 
myndigheten ska fastställa deras antal på 
ett sådant sätt att producenter eller 
leverantörer av el varken enskilt eller 
kollektivt innehar majoriteten av 
platserna i den systemansvariges 
tillsynsorgan eller styrelse. 
Utnämningarna av ledamöterna i
tillsynsorganet eller styrelsen ska delges 
den nationella tillsynsmyndigheten eller 
eventuell annan behörig nationell 
offentlig myndighet och bli bindande på 
de villkor som angivits i punkt 6. 
14. I det syfte som anges i punkt 13 ska en 
ledamot i tillsynsorganet eller styrelsen
hos den systemansvarige för 
överföringssystemet anses oberoende om 
han eller hon är fri från affärsrelationer 
eller andra relationer med det vertikalt 
integrerade företaget, dess 
majoritetsaktieägare eller ledningen för 
något av dessa som skapar en 
intressekonflikt, och framför allt ska 
ledamoten inte
a) under de fem år som föregått 
utnämningen till ledamot av 
tillsynsorganet eller styrelsen ha varit 
anställd av någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som arbetar med 
produktion eller leverans,
b) ha några intressen i och ta emot någon
ersättning från det vertikalt integrerade 
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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 eller styrelsen,
d) vara styrelseledamot i ett företag i vilket 
det vertikalt integrerade företaget utser 
ledamöter i dess tillsynsorgan eller 
styrelse. 
IV. Övervakningsansvarig
15. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
upprättar och genomför en 
övervakningsplan för att kontrollera vilka 
åtgärder som ska vidtas för att garantera 
att diskriminering inte förekommer och 
för att bedöma hur nöjda användarna är 
med den tillhandahållna tjänstens kvalitet 
och kostnad och med den 
systemansvariges förmåga att uppfylla de 
avtalsmässiga åtagandena. I planen ska 
det också anges vilka specifika 
skyldigheter de anställda hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
har för att detta mål ska uppfyllas. Planen 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet. Oberoende 
övervakning av planen sköts av den 
övervakningsansvarige. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
påföra 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 ansvar att
a) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
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b) sammanställa en årlig rapport med de 
åtgärder som vidtagits för att genomföra 
övervakningsplanen, samt överlämna 
rapporten till den nationella 
tillsynsmyndigheten,
c) 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 hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och i det vertikalt integrerade företaget 
samt till de nationella 
tillsynsmyndigheterna.
19. Den övervakningsansvarige ska delta i 
alla sammanträden med tillsynsorganet 
eller styrelsen hos den systemansvarige 
för överföringssystemet där följande 
frågor behandlas:
a) Villkor för tillgång och anslutning till 
nätet, inklusive inkassering av avgifter för 
tillträde, överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten 
enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003. 
b) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
för sammankoppling och anslutning. 
c) Balanseringsregler, inklusive regler om 
reservkraft.
d) Energiköp för att täcka energiförluster.
20. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
uppgifter om produktions- eller 
leveransaktiviteter som kan vara 
kommersiellt känsliga vidarebefordras på 
ett diskriminerande sätt till tillsynsorganet
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eller styrelsen. 
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 utföra sina uppgifter 
korrekt. 
Den övervakningsansvarige ska utnämnas 
och sägas upp av den verkställande 
direktören eller styrelsen endast efter 
förhandsgodkännande från den 
nationella tillsynsmyndighetens.”

Or. en

Motivering

I det här ändringsförslaget tas det fasta på lösningsmodellen ”funktionell och effektiv 
åtskillnad”. Det föreslås att antalet oberoende ledamöter som utses till tillsynsorganet eller 
styrelsen för den systemansvarige för överföringssystemet ska fastställas av den behöriga 
myndigheten för att ingen elproducent eller elleverantör ska kunna inneha fler än hälften av 
alla platser i organet. Den övervakningsansvarige får utökade befogenheter, för att de 
systemansvariga för överföringssystemen säkert ska kunna tillgodose sina kunders behov till 
förmånligaste pris.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 8ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 8ba

Funktionell och effektiv åtskillnad av 
överföringssystem

I. Tillgångar, utrustning, personal och 
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identitet
De systemansvariga för överföringsnäten 
ska förfoga över de personella, fysiska 
och ekonomiska resurser i det vertikalt 
integrerade företaget som krävs för 
regelbunden överföring av el, varvid 
framför allt ska gälla att 
a) systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de tillgångar som behövs för 
regelbunden överföring av el, 
b) systemansvariga för överföringssystem 
ska anlita den personal som behövs för
regelbunden överföring av el, 
c) uthyrning av personal och leverans av 
tjänster från eller till någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans ska få 
förekomma endast i sådana fall där ingen 
diskriminering kan uppstå samt 
godkännas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, för att 
konkurrensproblem och intressekonflikter 
ska kunna uteslutas,
d) lämpliga finansiella resurser för 
framtida investeringsprojekt ska finnas 
tillgängliga i god tid.
2. Det som i punkt 1 avses med 
regelbunden överföring av el ska omfatta 
minst följande: 
a) Att företräda den systemansvarig för 
överföringssystemet utåt och hålla 
kontakt med tredje part och nationella 
tillsynsmyndigheter.
b) Beviljande och förvaltning av 
tredjepartstillträde till nätet.
c) Inkassering av avgifter för nättillträde, 
överbelastningsavgifter samt betalningar 
med stöd av kompensationsmekanismen 
mellan systemansvariga för 
överföringsnäten vid tillämpning av 
artikel 3 i förordning (EG) nr 1228/2003.
d) Drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet.



AM\718659SV.doc 51/106 PE404.394v02-00

SV

e) Investeringsplanering för att systemet 
på lång sikt ska kunna motsvara en rimlig 
efterfrågan på el och garantera 
försörjningstryggheten.
f) Juridiska tjänster.
g) Redovisning och IT-tjänster.
3. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska juridiskt vara 
organiserade som aktiebolag. 
4. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska ha en egen 
företagsidentitet som klart skiljer sig från 
det vertikalt integrerade företaget, med 
separat varumärke, marknadsföring och 
kontor.
5. Räkenskaperna hos de systemansvariga 
för överföringssystemen ska granskas av 
en annan revisor än den som granskar 
räkenskaperna hos det vertikalt 
integrerade företaget och alla dess 
anknutna företag. 
II. Oberoende företagsledning, 
verkställande direktör och styrelse hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet 
6. Beslut om att utnämna eller i förtid 
säga upp den verkställande direktören 
eller styrelseledamöter för den 
systemansvarige för överföringssystemet, 
och beslut om att ingå eller i förtid säga 
upp dessa personers anställningsavtal ska 
meddelas den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet. Dessa 
beslut och avtal kan endast bli bindande 
om inte tillsynsmyndigheten eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
utnyttjar sin vetorätt inom tre veckor efter 
meddelandet. Veto får inläggas mot 
utnämningar och ingående av avtal om 
den utnämnde verkställande direktörens 
eller styrelseledamotens yrkesmässiga 
oberoende allvarligt kan ifrågasättas. Om 
dessa personers anställning och 
anställningsavtal sägs upp i förtid får den 
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nationella tillsynsmyndigheten eller 
annan behörig nationell offentlig 
myndighet lägga in sitt veto om allvarliga 
tvivel föreligger om grunden och 
motiveringen för denna åtgärd.
7. Rätten att överklaga till 
tillsynsmyndigheten eller till en annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
eller till en domstol ska garanteras den 
verkställande direktören och 
styrelseledamoten för den 
systemansvarige för överföringssystemet 
om deras anställning sägs upp i förtid. 
8. Efter avslutad anställning hos den 
systemansvarige för överföringssystemet
får den verkställande direktören eller 
styrelseledamoten 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 
styrelseledamöter får inte ha intressen i 
eller ta emot ersättning från något företag 
inom det vertikalt integrerade företaget 
annat än från den systemansvarige för 
överföringssystemet. Den verkställande 
direktörens eller styrelseledamotens 
avlöning får inte i något avseende vara 
beroende av verksamhet som utförs i det 
vertikalt integrerade företaget, förutom 
hos den systemansvarige för 
överföringssystem. 
10. Den verkställande direktören eller 
styrelseledamöter hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får varken vara direkt eller indirekt 
ansvariga för den dagliga driften av 
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 elföretaget, 
över de resurser som krävs för att driva, 
underhålla och bygga ut nätet. Detta bör 
lägga hinder i vägen för lämpliga 
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samordningsmekanismer för att garantera 
att moderbolagets ekonomiska och 
förvaltningsmässiga 
övervakningsrättigheter när det gäller 
avkastningen på kapital, som regleras 
indirekt i artikel 22 c, i ett dotterbolag 
skyddas. Detta ska framför allt 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 för 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
12. Ordföranden för tillsynsorganet och 
styrelsen för en systemansvarig för 
överföringssystem får inte delta i någon 
del av det vertikalt integrerade företaget 
som arbetar med produktion eller 
leverans.
13. Tillsynsorganen eller styrelserna hos
de systemansvariga för 
överföringssystemen ska också bestå av 
oberoende ledamöter som utses för en 
period av minst fem år. Utnämningarna 
av dem ska delges den nationella 
tillsynsmyndigheten eller eventuell annan 
behörig nationell offentlig myndighet och 
bli bindande på de villkor som angivits i 
punkt 6. 
14. I det syfte som anges i punkt 13 ska en 
medlem i tillsynsorganet eller styrelsen 
hos en systemansvarig för 
överföringssystemen betraktas som 
oberoende om han eller hon oberoende 
om han eller hon inte har några 
affärsrelationer eller andra relationer 
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med det vertikalt integrerade företaget, 
dess majoritetsaktieägare eller ledningen 
för något av dessa som skapar en 
intressekonflikt, och framför allt ska 
ledamoten inte
a) under de fem år som föregått 
utnämningen till ledamot av 
tillsynsorganet eller styrelsen ha varit 
anställd av någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som arbetar med 
produktion eller leverans,
b) ha några intressen i och inte ta emot
någon ersättning från det vertikalt 
integrerade företaget eller något av dess 
anknutna företagg, 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 eller styrelsen,
d) vara styrelseledamot i ett företag i vilket 
det vertikalt integrerade företaget utser 
ledamöter i dess tillsynsorgan eller 
styrelse. 
IV. Övervakningsansvarig
15. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inrättar och genomför en 
övervakningsplan för att kontrollera vilka 
åtgärder som ska vidtas för att garantera 
att diskriminering inte förekommer. I 
planen ska det också anges vilka specifika 
skyldigheter de anställda hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
har för att detta mål ska uppfyllas. Planen 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet. Oberoende 
övervakning av planen sköts av den 
övervakningsansvarige. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
påföra sanktioner om den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inte genomför övervakningsplanen 
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korrekt.
16. Den verkställande direktören eller 
styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet ska utse en person 
eller ett organ som övervakningsansvarig 
med ansvar att
a) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
b) sammanställa en årlig rapport med de 
åtgärder som vidtagits för att genomföra 
övervakningsplanen, samt överlämna 
rapporten till den nationella 
tillsynsmyndigheten,
c) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den. 
17. Den övervakningsansvariges 
oberoende ska garanteras, framför allt 
genom villkoren i vederbörandes 
anställningsavtal.
18. Den övervakningsansvarige ska ha 
möjlighet att regelbundet vända sig till 
tillsynsorganet eller styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemen 
och i det vertikalt integrerade företaget 
samt till de nationella 
tillsynsmyndigheterna. 
19. Den övervakningsansvarige ska delta i 
alla sammanträden med förvaltningsrådet 
eller styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet där följande frågor 
behandlas:
a) Villkor för tillgång och anslutning till 
nätet, inklusive inkassering av avgifter för 
nättillträde, överbelastningsavgifter och 
betalningar inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten 
enligt artikel 3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003. 
b) Projekt som genomförs för att driva, 
underhålla och utveckla 
överföringsnäten, inklusive investeringar 
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för sammankoppling och anslutning. 
c) Balanseringsregler, inklusive regler om 
reservkraft.
d) Energiköp för att täcka energiförluster.
20. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
uppgifter om produktions- eller 
leveransverksamhet som kan vara 
kommersiellt känsliga vidarebefordras på 
ett diskriminerande sätt till 
förvaltningsrådet eller styrelsen. 
21. Den övervakningsansvarige ska ha 
tillgång till alla relevanta böcker, register 
och kontor hos de systemansvariga för 
överföringssystemens, samt till all 
information som krävs för att han eller 
hon ska kunna utföra sina uppgifter 
korrekt. 
22. Den övervakningsansvarige ska 
utnämnas och sägas upp av den 
verkställande direktören eller styrelsen 
endast efter förhandsgodkännande från 
den nationella tillsynsmyndighetens sida.”

Or. en

Motivering

På det här sättet åstadkoms en effektiv åtskillnad utan att det inkräktar på ägandet. Detta 
innebär att de systemansvariga för överföringssystemen blir garanterat strukturellt och 
finansiellt oberoende av produktionsverksamheten i vertikalt integrerade företag. De 
nationella tillsynsmyndigheterna kommer, tillsammans med de övervakningsansvariga samt 
revisorerna att se till att de systemansvariga för överföringssystemen är opartiska. Det finns 
också ett annat grundläggande inslag i detta alternativ, nämligen att tillsynsmyndigheterna 
ges möjlighet till effektiva sanktioner, så att de systemansvariga för överföringssystemen inte 
längre kan hindra investeringar i näten och inte heller hindra att nya kraftverksprojekt 
ansluts på villkor som inte innebär någon diskriminering (se ändringsförslaget nedan med 
ändring av artikel 4.9).
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Ändringsförslag 270
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp.”

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor.”

Or. en

Motivering

EU har föresatt sig ett bindande mål på 20 procent förnybar energi fram till 2020. För att 
detta mål ska kunna uppnås måste stödet inriktas enbart på förnybar energi och får inte 
urvattnas genom ett begrepp ”teknik med låga koldioxidutsläpp”, som inte går att definiera.

Ändringsförslag 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
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säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp.”

säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, för att integrera förnybara 
energikällor och småskalig 
lokalproducerad el (från så kallad 
integrerad elproduktion) i nätet.”

Or. en

Motivering

De systemansvariga för överföringssystemen har i uppgift att se till att systemen på lång sikt 
kan tillgodose de krav som både ekonomin och miljön ställer på dem, och inte att bedriva 
forskning kring olika former av teknik i försörjningsledet.

Ändringsförslag 272
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp.”

”a) Att säkerställa systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav på 
överföring av elenergi, att på affärsmässiga 
villkor och med vederbörlig hänsyn till 
miljön driva, underhålla och utveckla 
säkra, tillförlitliga och effektiva 
överföringssystem, och att främja 
energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor 
och spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp samt att arbeta med 
utvecklingen av intelligenta nät på tio års 
sikt med hjälp av särskild användning av 
informationsteknik, utgående från en 
tidsplan uppdelad i etapper och i samråd 
med de nationella tillsynsmyndigheterna 
och byrån, varvid den systemansvarige för 
överföringssystemet vid utvecklingen av 
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dessa nät ska ansvara för planeringen 
(inklusive tillståndsförfaranden), 
anläggandet och ibruktagandet av den 
nya infrastrukturen.”

Or. en

Motivering

Utvecklingen av intelligenta nät kommer att sporra till miljöansvarstagande och ge 
konsumenterna bättre möjligheter till positiv marknadspåverkan. Det behövs en klar 
gränsdragning för att var och en ska veta vem som ansvarar för vad.

Ändringsförslag 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Artikel 9 c ska ersättas med följande:
”c) Att styra energiflödena i systemet, 
med beaktande av utbyten med andra 
sammanlänkade system. Den 
systemansvarige skall därför vara 
ansvarig för att elnätet är säkert, 
tillförlitligt och effektivt och därvid 
säkerställa att alla nödvändiga 
stödtjänster, också sådana som föranleds 
av ändrade efterfrågemönster, är 
tillgängliga i den mån som denna 
tillgänglighet är oberoende av andra 
överföringssystem med vilket systemet 
är sammanlänkat.”

Or. en

(Artikel 9 c i direktiv 2003/54/EG byggs ut med begreppet ”ändrade efterfrågemönster”.)
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Motivering

En förutsättning för bättre energieffektivitet är att konsumenterna aktivt deltar i marknaden 
för stödtjänster, framför allt i sådana fall då de kan minska efterfrågan, så att man alltså inte 
behöver bygga ut produktionskapaciteten.

Ändringsförslag 274
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Artikel 9 c ska ersättas med följande:
”c) Att utgående från gemensamma 
regionala standarder styra energiflödena 
i systemet, med beaktande av utbyten 
med andra sammanlänkade system. Den 
systemansvarige skall därför vara 
ansvarig för att elnätet är säkert, 
tillförlitligt och effektivt och därvid 
säkerställa att alla nödvändiga 
stödtjänster på regional nivå, utgående 
från gemensamma standarder, är 
tillgängliga och faktiskt anskaffas i den 
mån som denna tillgänglighet är 
oberoende av andra överföringssystem
med vilket systemet är sammanlänkat.”

Or. en

(Samma grundläggande lydelse som i artikel 9 c i direktiv 2003/54/EG, med vissa ändringar i 
texten.)

Motivering

Det bör göras mer för att samarbetet mellan de systemansvariga ska fungera effektivt på 
regional nivå. De systemansvariga bör komma överens om gemensamma regionala 
standarder. På det sättet skulle man få bukt med dagens ineffektiva funktion till följd av att 
standarderna är nationella och underlätta aktiviteten på marknaden. 
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Ändringsförslag 275
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Artikel 9 d ska ersättas med följande:
”d) Att förse den systemansvarige för 
andra system med vilka systemet är 
sammanlänkat med tillräcklig 
information för att säker och effektiv 
drift, samordnad utveckling och 
driftskompatibilitet i det 
sammanlänkade systemet skall kunna 
garanteras, genom gemensam 
användning av denna information och 
överenskommelse om gemensamma 
standarder för drift, underhåll och 
utveckling av systemet,”

Or. en

(Samma grundläggande lydelse som i artikel 9 d i direktiv 2003/54/EG, med vissa ändringar i 
texten.)

Motivering

Det bör göras mer för att samarbetet mellan de systemansvariga ska fungera effektivt på 
regional nivå. De systemansvariga bör komma överens om gemensamma regionala 
standarder. På det sättet skulle man få bukt med dagens ineffektiva funktion till följd av att 
standarderna är nationella och underlätta aktiviteten på marknaden. 
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Ändringsförslag 276
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Artikel 9 f ska ersättas med följande:
”f) Att förse systemanvändarna med den 
information som behövs för att de skall 
kunna få effektivt tillträde till systemet, 
utgående från gemensamma standarder.”

Or. en

(Samma grundläggande lydelse som i artikel 9 c i direktiv 2003/54/EG, med vissa ändringar i 
texten.)

Motivering

Det bör göras mer för att samarbetet mellan de systemansvariga ska fungera effektivt på 
regional nivå. De systemansvariga bör komma överens om gemensamma regionala 
standarder. På det sättet skulle man få bukt med dagens ineffektiva funktion till följd av att 
standarderna är nationella och underlätta aktiviteten på marknaden. 

Ändringsförslag 277
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 9 ska följande led läggas till:
”fa) Att säkerställa utvecklingen av ett väl 
sammanlänkat europeiskt system, framför 
allt utbyggnaden av ett intelligent 
europeiskt elsystem till havs.”

Or. en
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(Artikel 9 i direktiv 2003/54/EG byggs ut med ett nytt led fa.)

Motivering

Förutom att utjämna variationer kan sammanlänkning också minska 
balanseringskostnaderna, uppmuntra till konkurrens i ordets egentliga bemärkelse och bli till 
stöd för utvecklingen av ett intelligent europeiskt elsystem. Bland prioriteringarna inom EU 
transeuropeiska elnät märks anslutning av vindkraft till havs i Östersjön och Nordsjön samt 
utnyttjande av EU:s potentiella vindkraftsresurser till havs och de systemansvariga måste 
därför se till att det utvecklas ett intelligent europeiskt elsystem till havs.

Ändringsförslag 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 9 ska följande led läggas till 
som led fa:
”fa) Att göra en uppskattning av 
elsystemets lämplighet vars resultat ska 
beaktas i den europeiska uppskattning 
som nämns i förordning (EG) nr 
1228/2003.”

Or. fr

(Tillägg av ett nytt led fa till artikel 9 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Uppskattningarna av balansen mellan utbud och efterfrågan bör utarbetas av de 
systemansvariga för överföringssystemen så att man följer upp om produktionskapacitetens 
följer efterfrågeutvecklingen. Detta uppdrag behövs för att en grupp av systemansvariga på 
europeisk nivå ska kunna göra en uppskattning för hela EU.
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Ändringsförslag 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 9 ska följande led läggas till:
”fa) Att maximera den 
överföringskapacitet som erbjuds på 
marknaden och inte diskriminera mellan 
inhemska och utländska leverantörer vid 
kapacitetsfördelning och avstängning på 
ömse sidor om gränserna.”

Or. en

(Artikel 9 i direktiv 2003/54/EG byggs ut med ett nytt led fa.)

Motivering

De systemansvarigas uppgiftsområde måste utökas för att vi ska få garantier för att 
nuvarande kapacitet utnyttjas maximalt, utan diskriminering, och för att ny infrastruktur 
anläggs där det finns efterfrågan för det på marknaden. Dessa ändringar är en 
grundläggande förutsättning för en integrerad europeisk energimarknad.

Ändringsförslag 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 9 ska följande läggas till som 
led fb:
”fb) upprätta en underhållsplan för 
överföringsnätet, i syfte att garantera en 
tillräcklig försörjningskvalitet. Den 
behöriga nationella offentliga 
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myndigheten ska kontrollera att 
underhållsprogrammet följs.”

Or. fr

(Tillägg av ett nytt led fa till artikel 9 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

De systemansvariga bör vara skyldiga att upprätta en formell plan för underhållet av nätet, 
och denna bör kontrolleras av den behöriga offentliga myndigheten. Planen är ett sätt att se 
till att anläggningarna underhålls och hålls i gott skick.

Ändringsförslag 281
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I artikel 9 ska följande stycke läggas 
till:
”Vid utförandet av sina uppgifter ska den 
systemansvarige för överföringssystemet 
se till att det tas vederbörlig hänsyn till 
den regions bästa där den 
systemansvarige bedriver sin verksamhet. 
Utan att det påverkar aktieägarnas 
rättigheter till avkastning på sina 
investeringar eller behovet av kapital ska 
de beslut om drift och investeringar som 
fattas av en systemansvarig för ett 
överföringssystem vara konsekventa med 
de gemenskapsomfattande och regionala 
investeringsplanerna enligt artiklarna 2c 
och 2d i förordning (EG) nr 1228/2003 
och underlätta utvecklingen och 
integreringen av marknaden och ge 
största möjliga utbyte i form av 
samhällsekonomiskt välstånd, i varje fall 
på regional nivå.”
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Or. en

(Artikel 9 i direktiv 2003/54/EG byggs ut med en ny punkt 1a.)

Motivering

Syftet med denna nya bestämmelse är att de systemansvariga för överföringssystemen alltid 
ska ge företräde åt behoven i den region där de verkar. Framför allt borde de se till att det 
samhällsekonomiska välståndet stiger i sin region och rentav utanför den (utöver 
regiongränserna).

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 9 – styckena 1a–1k (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 9 ska följande stycken läggas 
till:
”Systemansvariga för överföringssystem 
ska minst vartannat år utarbeta en tioårig 
utvecklingsplan för nätet. Planen ska 
innehålla effektiva åtgärder för att 
garantera adekvata system och säker 
leverans.
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 ange nya 
investeringar för vilka ett 
genomförandebeslut måste fattas under 
de kommande tre åren. 
Vid utarbetandet av denna tioårsplan för 
utvecklingen av nätet ska varje 
systemansvarig för överföringssystemet 
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göra rimliga skattningar av den 
kommande utvecklingen inom 
produktion, konsumtion och utbyte med 
andra länder och ta hänsyn till befintliga 
planer på regional och Europaomfattande 
nivå för investering i nätverken. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska i god tid lämna in utkastet till denna 
plan till det behöriga nationella organet. 
Det behöriga nationella organet ska 
samråda med alla relevanta nätanvändare 
på grundval av ett sådant utkast på ett 
öppet och insynsvänligt sätt och får 
offentliggöra resultaten av 
samrådsförfarandet, framför allt de 
eventuella investeringsbehoven. 
Det behöriga nationella organet ska pröva 
om utkastet till den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet täcker alla 
investeringsbehov som framkommit vid 
samrådet. Det behöriga nationella organet 
får kräva att den systemansvarige för 
överföringssystemet ändrar sitt utkast till 
plan.
Ett behörigt nationellt organ får vara den 
nationella tillsynsmyndigheten, annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
eller en förvaltare för nätutveckling som 
inrättats av systemansvariga för 
överföringssystemen. I det senare fallet 
ska de systemansvariga lämna in utkasten 
till stadgar, listan över medlemmar och 
arbetsordningen för godkännande av den 
behöriga nationella offentliga 
myndigheten.
Om den systemansvariga inte genomför 
någon viss investering av dem som tagits 
med i tioårsplanen för utvecklingen av 
nätet för att förverkligas under de 
påföljande tre åren ska medlemsstaterna 
se till att den nationella 
tillsynsmyndigheten eller eventuell annan 
behörig nationell offentlig myndighet har 
befogenhet att vidta någon av följande 
åtgärder:
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a) Med anlitande av alla i lag föreskrivna 
medel uppmana den systemansvarige för 
överföringssystemet att fullgöra sina 
investeringsskyldigheter genom att 
använda sin ekonomiska kapacitet.
b) Uppmana oberoende investerare att 
delta i anbudsförfarande för nödvändig 
investering i ett överföringssystem och, i 
samband med detta, eventuellt ålägga den 
systemansvarige för överföringssystemet 
att
i) samtycka till eventuell 
tredjepartsfinansiering, 
ii) samtycka till att anläggandet sköts av 
tredje part eller till att själv anlägga 
nättillgångarna i fråga,
iii) driva de respektive nya 
nättillgångarna. 
De ekonomiska arrangemang som behövs 
ska godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten eller eventuell annan 
behörig nationell offentlig myndighet. I 
båda fallen ska avgiftsbestämmelserna 
medge intäkter som täcker kostnaderna 
för sådana investeringar.
Den behöriga nationella offentliga 
myndigheten ska övervaka och utvärdera 
genomförandet av investeringsplanen.
Systemansvariga för överföringssystem 
ska åläggas utarbeta och offentliggöra 
insynsmedgivande och effektiva 
förfaranden för icke-diskriminerande 
anslutning av nya kraftverk till 
överföringsnätet. Dessa förfaranden ska 
godkännas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet.
Systemansvariga för överföringssystem 
får inte vägra anslutning av ett nytt 
kraftverk genom att hänvisa till att 
nätverkskapaciteten i framtiden kan 
komma att bli begränsad, t.ex. att det kan 
uppstå överbelastning på avlägsna delar 
av överföringsnätet. Den systemansvarige 
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för överföringssystemet ska åläggas att 
tillhandahålla den nödvändiga 
informationen.
Systemansvariga för överföringssystem 
får inte vägra en ny anslutningspunkt 
bara därför att detta kommer att medföra 
nya kostnader genom att kapaciteten på 
olika delar av nätet måste byggas ut i 
närheten av denna anslutningspunkt.”

Or. en

Motivering

Här får vi garantier för att de systemansvariga för överföringssystemen inte kan hindra 
investeringar i näten och inte heller hindra att nya kraftverksprojekt ansluts på villkor som 
inte innebär någon diskriminering. Det här ska gälla för alla systemansvariga för 
överföringssystem. Här hindras också att de systemansvariga utsätts för påverkan som 
innebär diskriminering, till exempel genom åtgärder från ägarnas sida inom ramen för 
vertikalt integrerade företag eller på annat sätt, som inte ägandet ligger till grund för.

Genom ändringsförslaget garanteras de nödvändiga investeringarna. Om TSO:n ställer sig 
negativ till en viss investering kan myndigheten antingen begära att TSO:n gör investeringen 
eller inleda ett upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag 283
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artiklarna 10 och 10a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Följande artiklar 10 och 10a ska 
införas:

utgår

”Artikel 10
Oberoende systemansvariga

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får medlemsstaterna 
bevilja undantag från artikel 8.1, 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 8.1.
2. Medlemsstaten får endast godkänna 
och utse en oberoende systemansvarig om 
följande villkor är uppfyllda:
a) Den sökande visar att den uppfyller 
kraven i artikel 8.1 b–d.
b) Den sökande visar att den förfogar över 
nödvändiga ekonomiska, tekniska och 
personella resurser för att utföra sina 
uppgifter enligt artikel 9.
c) Den sökande förbinder sig att 
genomföra en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som föreslagits av 
tillsynsmyndigheten.
d) Överföringssystemets ägare visar 
förmåga att fullgöra sina skyldigheter 
enligt punkt 6. I det avseendet ska ägaren 
tillhandahålla samtliga utkast till avtal 
med det sökande företaget och övriga 
relevanta enheter.
e) Den sökande visar förmåga att fullgöra 
sina skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1228/2003 av den 
26 juni 2003 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel, 
inbegripet samarbete mellan 
systemansvariga för överföringssystem på 
europeisk och regional nivå.
3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a 
och 10.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 8b ska tillämpas.
4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 8b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte 
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har genomfört dess 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 10.1 för tillsynsmyndigheten 
föreslå att en ny oberoende 
systemansvarig utses.
5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen av 
avgifter för tillträde, 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt att driva, underhålla 
och utveckla överföringssystemet och att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet tillståndsförfarande), 
uppförande och idriftsättning av den nya 
infrastrukturen. I detta syfte 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 all relevant 
information.
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b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat 
om och som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, eller medge att 
finansieringen görs av någon berörd part, 
inklusive 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 nättillgångarna, 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 denne, i enlighet med b, har medgivit 
att finansieringen görs av någon berörd 
part, inklusive 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 fullgör sina 
skyldigheter enligt punkt 6.

Artikel 10a
Åtskillnad av ägare till överföringssystem
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, åtminstone när det 
gäller juridisk form, organisation och 
beslutsfattande.
2. För att säkerställa att den ägare till 
överföringssystemet som avses i punkt 1 
är oberoende ska följande minimikriterier 
gälla:
a) Personer som ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare får inte ingå i 
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företagsstrukturer i det integrerade 
elföretag som direkt eller indirekt 
ansvarar för den dagliga verksamheten 
avseende produktion, distribution eller 
leverans av el.
b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare beaktas på ett 
sätt som garanterar att dessa personer 
kan agera självständigt.
c) Överföringssystemets ägare ska 
upprätta en övervakningsplan, där det 
anges vilka åtgärder som vidtas för att 
utesluta 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 i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 2. 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 27b.3.”

Or. en

Motivering

Åtskillnad av ägandet till de nationella överföringssystemen är den enda garantin för att vi 
får en oberoende förvaltning av dessa system tillsammans med bättre insyn. Det skulle också 
ge dem som förvaltar de nationella överföringssystemen bättre möjligheter att underlätta 
marknadens funktion. I ett system med oberoende systemansvariga förblir ägandet av de 
nationella överföringssystemen i samma händer som sköter den kommersiella verksamheten. 
Trots att strikta regler gäller för nationell överföringsverksamhet blir resultatet en uppsjö av 
regler.
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Ändringsförslag 284
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får medlemsstaterna 
bevilja undantag från artikel 8.1, 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 8.1.

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft eller om en 
medlemsstat anser att detta är ett lämpligt 
sätt att garantera förutsättningarna för ett 
effektivt fungerande europeiskt nät av 
systemansvariga för elöverföringssystem 
eller att införa en övernationell 
systemansvarig för överföringssystemen, 
får medlemsstaterna bevilja undantag från 
artikel 8.1, 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 8.1.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att sammanföra modellerna med systemansvarig för 
överföringssystem och oberoende systemansvarig som ett sätt att skapa en konsekvent modell 
för driften av överföringssystem runtom i Europa och göra det lättare att införa regionala 
eller alleuropeiska systemansvariga för överföringssystem. Medlemsstaterna bör kunna välja 
mellan två likvärdiga alternativ (åtskillnad av ägandet eller oberoende systemansvarig).
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Ändringsförslag 285
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får medlemsstaterna 
bevilja undantag från artikel 8.1, 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 8.1.

1. Om överföringssystemet tillhör ett 
vertikalt integrerat företag när detta 
direktiv träder i kraft får medlemsstaterna 
bevilja undantag från artikel 8.1, förutsatt 
att en oberoende systemansvarig för en 
viss medlemsstat 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 8.1.

Or. en

Motivering

Här görs det klart att det inte kan utnämnas fler än en enda oberoende systemansvarig inom 
en och samma medlemsstat. Det skulle inte vara till någon nytta för utvecklingen av regionala 
marknader om det tillkom flera oberoende systemansvariga i en och samma medlemsstat.

Ändringsförslag 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att möjliggöra en successiv 
övergång ska undantaget gälla endast 
under viss tid, högst fyra månader. 
Resultatet ska vara åtskillnad av ägandet.
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Or. en

Motivering

Om det inte görs några ändringar av det föreslagna alternativet med undantag kommer det 
att behövas en hel del invecklade regler för styrningen och dessutom kommer det att uppstå 
problem med samordningen mellan ägarna till systemet och förvaltningen av det, vilken sköts 
av en oberoende systemansvarig. Lösningen med oberoende systemansvariga ger i själva 
verket upphov till betänkligheter med utvecklingen och underhållet av systemet samt med hur 
funktioner och ansvar i samband med driften ska fastställas. Följden kunde bli ett dåligt 
investeringsklimat, vilket i sin tur skulle få negativa konsekvenser för systemets adekvata 
funktion samt för försörjningstryggheten.

Ändringsförslag 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se 
till att de yrkesmässiga intressena hos de 
personer som ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare 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 ingår i ledningen av 
överföringssystemets ägare beaktas på ett 
sådant sätt att alla faktorer som kan 
hindra dessa personer från att agera 
självständigt undanröjs.

Or. it

Motivering

I syfte att trygga oberoendet för överföringssystemets ägare bör man ta hänsyn till systemet 
med incitament.
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Ändringsförslag 288
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a 
och 10.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 8b ska tillämpas.

3. Företag som av tillsynsmyndigheten 
intygas uppfylla villkoren i artiklarna 8a 
och 10.2 ska av medlemsstaterna 
godkännas och utnämnas till oberoende 
systemansvariga. Intygsförfarandet i 
artikel 8b och i artikel x i förordning (EG) 
nr 1228/2003 ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 289
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen har fattat ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 8b och 
konstaterar att tillsynsmyndigheten inte har 
genomfört dess 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 10.1 för tillsynsmyndigheten 
föreslå att en ny oberoende 
systemansvarig utses.

4. Om kommissionen har fattat ett beslut 
som avses i artikel c i förordning (EG) 
nr 1228/2003 (tidigare artikel 8b.8 b i 
direktiv xx) och konstaterar att 
tillsynsmyndigheten inte har genomfört 
dess beslut inom två månader ska den utse 
en oberoende systemansvarig i enlighet 
med artikel xx i förordning (EG) 
nr 1228/2003.
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Or. en

Ändringsförslag 290
Catherine Stihler, David Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen av 
avgifter för tillträde, 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt att driva, underhålla 
och utveckla överföringssystemet och att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet tillståndsförfarande), 
uppförande och idriftsättning av den nya 
infrastrukturen. I detta syfte 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.

5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen av 
avgifter för tillträde, 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt för systemdrift, 
inbegripet konfiguration av nätet i realtid, 
balansering och driftssäkerhet. Varje 
oberoende systemansvarig ska, i 
samarbete med berörda ägare till 
överföringssystem, utveckla arrangemang 
som garanterar systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering.

Or. en

Motivering

Kommersiella förmånsordningar som vertikalt integrerade företag beviljar närstående 
företag eller straffavgifter för konkurrenter gör att den inre marknaden för el inte fungerar. 
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Detta ändringsförslag stärker kommissionens förslag om en modell med oberoende 
systemansvariga. 

Ändringsförslag 291
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen av
avgifter för tillträde, 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt att driva, underhålla 
och utveckla överföringssystemet och att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan 
uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering. Vid utvecklingen 
av nätet ska den oberoende 
systemansvarige ansvara för planering 
(inbegripet tillståndsförfarande), 
uppförande och idriftsättning av den nya 
infrastrukturen. I detta syfte 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.

5. De oberoende systemansvariga ska 
ansvara för att bevilja och förvalta tredje 
parts tillträde, inbegripet inkasseringen av 
avgifter för tillträde, 
överbelastningsavgifter och betalningar 
inom ramen för 
kompensationsmekanismen mellan 
systemansvariga för överföringsnäten i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1228/2003, samt för systemdrift, 
inbegripet konfiguration av nätet i realtid, 
balansering och driftssäkerhet. Varje 
oberoende systemansvarig ska, i 
samarbete med berörda ägare till 
överföringssystem, utveckla arrangemang 
som garanterar systemets långsiktiga 
förmåga att uppfylla rimliga krav genom 
investeringsplanering.

Or. en



PE404.394v02-00 80/106 AM\718659SV.doc

SV

Ändringsförslag 292
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 6 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) Ingå ett avtal, som har godkänts av 
den nationella tillsynsmyndigheten, med 
den oberoende systemansvariga för att 
garantera ett effektivt samarbete när det 
gäller att underhålla och utveckla 
överföringssystemet.”

Or. en

Ändringsförslag 293
Catherine Stihler, David Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat om 
och som godkänts av tillsynsmyndigheten, 
eller medge att finansieringen görs av 
någon berörd part, inklusive den 
oberoende systemansvarige. 
Finansieringsmetoden ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
ska, innan beslut om godkännande fattas, 
samråda med tillgångarnas ägare och andra 
berörda parter.

b) Genomföra de investeringar som man i 
samarbete med den oberoende 
systemansvarige har beslutat om och som 
godkänts av tillsynsmyndigheten, eller 
medge att finansieringen görs av någon 
berörd part. Finansieringsmetoden ska 
godkännas av tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut om 
godkännande fattas, samråda med 
tillgångarnas ägare och andra berörda 
parter.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag stärker kommissionens förslag om en modell med oberoende 
systemansvariga. 

Ändringsförslag 294
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Finansiera de investeringar som den 
oberoende systemansvarige har beslutat om 
och som godkänts av tillsynsmyndigheten, 
eller medge att finansieringen görs av 
någon berörd part, inklusive den oberoende 
systemansvarige. Finansieringsmetoden 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut om 
godkännande fattas, samråda med 
tillgångarnas ägare och andra berörda 
parter.

b) Genomföra de investeringar som man i 
samarbete med den oberoende 
systemansvarige har beslutat om och som 
godkänts av tillsynsmyndigheten, eller 
medge att finansieringen görs av någon 
berörd part, inklusive den oberoende 
systemansvarige. Finansieringsmetoden 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten ska, innan beslut om 
godkännande fattas, samråda med 
tillgångarnas ägare och andra berörda 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 295
Catherine Stihler, David Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ingå ett avtal, som har godkänts av 
tillsynsmyndigheten, med den oberoende 
systemansvarige för att garantera ett 
effektivt samarbete när det gäller att 
underhålla och utveckla 
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överföringssystemet.

Or. en

Motivering

Kommersiella förmånsordningar som vertikalt integrerade företag beviljar närstående 
företag eller straffavgifter för konkurrenter gör att den inre marknaden för el inte fungerar. 
Detta ändringsförslag stärker kommissionens förslag om en modell för oberoende 
systemansvariga. 

Ändringsförslag 296
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Överföringssystemets ägare ska upprätta 
en övervakningsplan, där det anges vilka 
åtgärder som vidtas för att utesluta 
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.

c) Överföringssystemets ägare ska upprätta 
en övervakningsplan, där det anges vilka 
åtgärder som vidtas för att skapa rättvist 
tillträde och utesluta diskriminerande 
beteende. I planen ska de anställdas 
specifika skyldigheter för att nå detta mål 
anges. 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

Utökar övervakningsbestämmelserna som ska tillämpas på systemansvariga för 
distributionssystemet.
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Ändringsförslag 297
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Överensstämmelse med programmet 
ska övervakas på lämpligt sätt av en 
utsedd person eller utsett organ, som 
hädanefter kallas ”den 
övervakningsansvarige” och som ska vara 
helt oberoende och ha tillgång till all 
nödvändig information om ägaren av 
överföringssystemet och om eventuella 
närstående företag för att uppfylla sitt 
uppdrag.

Or. en

Motivering

Inför begreppet övervakningsstyrelse som på hög nivå ska övervaka ”den 
övervakningsansvariges” arbete.

Ändringsförslag 298
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) överensstämmelse ska övervakas av en 
övervakningsstyrelse där en majoritet av 
medlemmarna är oberoende av de 
vertikalt integrerade företaget. Den 
person eller det organ som ansvarar för 
att övervakningsplanen följs ska till den 
nationella tillsynsmyndigheten lämna en 
årlig rapport, som ska offentliggöras, om 
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de åtgärder som vidtagits.

Or. en

Motivering

Inför begreppet övervakningsstyrelse som på hög nivå ska övervaka ”den 
övervakningsansvariges” arbete.

Ändringsförslag 299
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 2. 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 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om åtskillnad av ägandet är mycket viktiga i samband med avreglering av 
elmarknaden och kan därför absolut inte betraktas som icke-väsentliga. Dessutom är de 
förbundna med ingrepp i bolagsrätten, vilka med tanke på bolagsrättens betydelse för det 
ekonomiska systemet inte bör kunna betraktas som icke-väsentliga.
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Ändringsförslag 300
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 2. 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 27b.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Det vore olämpligt att använda ett kommittéförfarande för att fastställa innehållet i 
bestämmelserna om åtskillnad av ägandet i samband med ISO-modellen, med tanke på den 
bristande demokratiska legitimitet som är förknippad med denna typ av förfarande. Rätten att 
bestämma över innehållet bör snarare överlåtas åt de medlemsstater som väljer eller redan 
har valt ISO-modellen.

Ändringsförslag 301
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att säkerställa att överföringssystemets 
ägare i alla avseenden uppfyller villkoren 
i punkt 2. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 

utgår
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med kontroll som avses i artikel 27b.3.”

Or. en

Motivering

Kommittéförfarandet utgår.

Ändringsförslag 302
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Om en vertikal integration 
upprätthålls genom att en medlemsstat 
kontrollerar både den systemansvarige för 
överföringssystemet och de företag som 
bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet ska punkt 2 och 3 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med lika konkurrensvillkor för statligt ägda företag och privatägda företag.
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Ändringsförslag 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 10b

Funktionell och effektiv juridisk 
åtskillnad av överföringssystem

I Tillgångar, utrustning, personal och 
identitet
1. De systemansvariga för 
överföringssystem ska förfoga över de 
personella, fysiska och ekonomiska 
resurser i det vertikalt integrerade 
företaget som krävs för regelbunden 
överföring av el, varvid framför allt:
i) systemansvariga för överföringssystem 
ska äga de tillgångar som behövs för 
regelbunden överföring av el,
ii) systemansvariga för överföringssystem 
ska anlita den personal som behövs för 
regelbunden överföring av el,
iii) lämpliga finansiella resurser för 
framtida investeringsprojekt ska ställas 
till förfogande i den årliga 
finansieringsplanen,
Det som i tidigare led anses som 
nödvändig verksamhet för den 
regelbundna överföringen av el ska 
omfatta åtminstone följande:
– Att företräda den systemansvarige för 
överföringssystemet utåt och hålla 
kontakt med tredje part och nationella 
tillsynsmyndigheter.
– Beviljande och förvaltning av 
tredjeparts nättillträde, särskilt tillträde 
för nya marknadsaktörer och producenter 
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av förnybar energi.
– 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 på ett sätt som 
garanterar systemets förmåga att 
långsiktigt möta en rimlig efterfrågan och 
garantera försörjningstrygghet.
– Juridiska tjänster.
– Redovisning och IT-tjänster.
2. Uthyrning av personal 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 utanför överföringen 
som kan strida mot dess uppgifter, bl.a. 
aktieinnehav eller annat intresse i något 
företag eller del i 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.
5. Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska inte dela 
eventuella kommersiellt fördelaktiga och 
känsliga uppgifter med någon verksamhet 
i det vertikalt integrerade företaget om 
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inte alla marknadsaktörer får del av dessa 
uppgifter på ett icke-diskriminerande sätt. 
Den systemansvarige för 
överföringssystemet ska i samarbete med 
den nationella tillsynsmyndigheten ange 
dessa uppgifter.
6. Räkenskaper hos den systemansvarige 
för överföringssystemet ska granskas av 
en annan revisor än den som granskar 
räkenskaperna hos det vertikalt 
integrerade företaget och alla dess 
anknutna företag. 
II. Oberoende företagsledning, 
verkställande direktör och styrelse hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet
7. Beslut om att utnämna eller i förtid 
säga upp den verkställande direktören 
eller andra styrelseledamöter för den 
systemansvarige för överföringssystemet, 
och beslut om att ingå eller i förtid säga 
upp dessa personers anställningsavtal ska 
meddelas den nationella 
tillsynsmyndigheten eller annan behörig 
nationell offentlig myndighet. Dessa 
beslut och avtal kan endast bli bindande 
om inte tillsynsmyndigheten eller annan 
behörig nationell offentlig myndighet 
utnyttjar sin vetorätt inom tre veckor efter 
meddelandet. Veto får inläggas mot 
utnämningar och ingående av avtal om 
den utnämnde verkställande direktörens 
eller styrelseledamotens yrkesmässiga 
oberoende allvarligt kan ifrågasättas. Om 
dessa personers anställning och 
anställningsavtal sägs upp i förtid får veto 
inläggas om allvarliga tvivel föreligger om 
grunden för denna åtgärd.. 
8. Rätten att överklaga till den nationella 
myndigheten eller till en domstol ska 
garanteras den verkställande direktören 
eller styrelseledamoten hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
om deras anställning upphör i förtid.
9. Den nationella tillsynsmyndigheten ska 
inom sex månader fatta beslut om 
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överklagandet. Undantag ska vara 
välgrundade.
10. Efter avslutad anställning hos en 
systemansvarig för överföringssystem får 
den verkställande direktören eller 
styrelseledamöter under en period av 
minst tre år inte delta i någon del av det 
vertikalt integrerade företaget som arbetar 
med produktion eller leverans.
11. Den verkställande direktören eller 
styrelseledamöter får inte ha intressen i 
eller ta emot ersättning från någon 
verksamhet i det vertikalt integrerade 
företaget annat än från den 
systemansvarige för överföringssystemet. 
Deras ersättning får inte i något avseende 
vara beroende av verksamhet som bedrivs 
i det vertikalt integrerade företaget, 
förutom hos den systemansvarige för 
överföringssystemet.
12. Den verkställande direktören eller 
styrelsemedlemmar hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får varken direkt eller indirekt ansvara 
för den dagliga driften i någon annan del 
av det vertikalt integrerade företaget.
13. Utan att det påverkar ovannämnda 
bestämmelser ska den systemansvarige för 
överföringssystemet ha all faktisk 
beslutanderätt, oberoende av det 
integrerade elföretaget, 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 
instruktioner om den löpande 
verksamheten eller om enskilda beslut 
beträffande uppförande eller 
uppgradering av överföringsnät, så länge 
dessa beslut inte överskrider villkoren i 
den godkända finansieringsplanen eller 
motsvarande instrument.
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III. Tillsynsorgan / Styrelse
14. Ordföranden för tillsynsorganet eller 
styrelsen eller dess ledamöter hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
får inte delta i någon del av det vertikalt 
integrerade företaget. De ska inte heller 
vara ledamöter i tillsynsorganet eller 
styrelsen för någon annan verksamhet i 
det vertikalt integrerade företaget.
15. Tillsynsorganen eller styrelserna hos 
den systemansvarige för 
överföringssystemet ska också bestå av 
oberoende ledamöter som utses för en 
period av minst fem år. Deras utnämning 
ska meddelas tillsynsmyndigheten och bli 
bindande enligt de villkor som beskrivs i 
punkt 6.
16. I det syfte som anges i punkt 15 ska en 
ledamot i tillsynsorganet eller styrelsen 
hos en systemansvarig för 
överföringssystemet betraktas som 
oberoende om han eller hon inte har 
några affärsrelationer eller andra 
relationer med det vertikalt integrerade 
företaget, dess majoritetsaktieägare eller 
ledningen för något av dessa som skapar 
en intressekonflikt, och framför allt ska 
ledamoten inte
a) under de fem år som föregått 
utnämningen till medlem av 
förvaltningsrådet eller styrelsen ha varit 
anställd i någon del av det vertikalt 
integrerade företaget som arbetar med 
produktion eller leverans,
(b) ha några intressen i eller ta emot 
ersättning från det vertikalt integrerade 
företaget eller något av dess anknutna
bolag, förutom från den systemansvarige 
för överföringssystemet,
(c) ha några betydande affärsrelationer 
med någon del av det vertikalt integrerade 
företaget som levererar energi under sin 
tid som medlem av förvaltningsrådet eller 
styrelsen,
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d) vara styrelseledamot i ett företag i vilket 
det vertikalt integrerade företaget utser 
ledamöter i tillsynsorganet eller styrelsen.
IV. Den övervakningsansvarige
17. Medlemsstaterna ska se till att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inrättar och genomför en 
övervakningsplan för att kontrollera vilka 
åtgärder som ska vidtas för att garantera 
att diskriminering inte förekommer. I 
planen ska det anges 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 
efterlevnaden av programmet. 
Tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet 
att påföra sanktioner om den 
systemansvarige för överföringssystemet 
inte genomför övervakningsplanen 
korrekt.
18. Den verkställande direktören eller 
styrelsen för den systemansvarige för 
överföringssystemet ska utse en person 
eller ett organ som övervakningsansvarig 
med ansvar att
i) övervaka genomförandet av 
övervakningsplanen,
ii) sammanställa en detaljerad årlig 
rapport med de åtgärder som vidtagits för 
att genomföra övervakningsplanen, samt 
överlämna rapporten till den nationella 
tillsynsmyndigheten, ange åtgärder för att 
genomföra övervakningsplanen och lägga 
fram rapporten inför tillsynsmyndigheten,
iii) utfärda rekommendationer om 
övervakningsplanen och genomförandet 
av den.
19. Den övervakningsansvariges 
oberoende ska garanteras, framför allt 
genom villkoren i personens 
anställningsavtal.
20. Den övervakningsansvarige ska ha
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möjlighet att regelbundet vända sig till 
tillsynsorganet eller styrelsen hos den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och hos det vertikalt integrerade företaget 
samt till de nationella 
tillsynsmyndigheterna.
21. Den övervakningsansvarige ska delta i
alla sammanträden med tillsynsorganet
eller styrelsen hos den systemansvarige 
för överföringssystemet när följande 
frågor behandlas:
i) Villkor för tillträde och anslutning till 
nätet, inklusive inkassering av avgifter för 
nättillträde 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) Balanseringsregler, inklusive regler 
om reservkraft.
iv) Energiköp för att täcka 
energiförluster.
22. Under dessa sammanträden ska den 
övervakningsansvarige förhindra att 
sådana uppgifter om produktions- eller 
leveransverksamhet som kan vara 
kommersiellt fördelaktiga röjs på ett 
diskriminerande sätt till tillsynsorganet
eller styrelsen.
23. Den övervakningsansvarige ska ha 
tillgång till alla relevanta böcker, register 
och kontor hos de systemansvariga för 
överföringssystemens, samt till all 
information som krävs för att han eller 
hon ska kunna utföra sina uppgifter 
korrekt.
24. Den övervakningsansvarige ska 
utnämnas och sägas upp av den 
verkställande direktören eller styrelsen 
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endast efter förhandsgodkännande från 
den nationella tillsynsmyndighetens sida. 
25. Efter återkallande av dennes mandat 
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. De systemansvariga för 
överföringssystem ska minst vartannat år 
utarbeta en tioårig utvecklingsplan för 
nätet. Planen ska innehålla 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 för vilka ett 
genomförandebeslut måste fattas under 
de kommande tre åren.
28. Vid utarbetandet av denna tioåriga 
utvecklingsplan för nätet ska varje 
systemansvarig för överföringssystemet 
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 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 sätt som medger insyn 
samråda med alla berörda nätanvändare 
utifrån ett utkast till den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet, och får 
offentliggöra resultaten av 
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samrådsförfarandet, framför allt de 
eventuella investeringsbehoven. 
30. Tillsynsmyndigheten ska undersöka 
om den tioåriga utvecklingsplanen för 
nätet omfattar alla investeringsbehov som 
framkommit under samrådet. 
Myndigheten kan kräva att den 
systemansvarige för överföringssystemet 
ändrar sin plan.
31. Om den systemansvarige för 
överföringssystemet inte genomför en av 
de investeringar som tagits med i den 
tioåriga utvecklingsplan för nätet som ska 
förverkligas under de påföljande tre åren 
ska medlemsstaterna se till att den 
nationella tillsynsmyndigheten har 
befogenhet att vidta en av följande 
åtgärder:
a) Med alla lagliga medel uppmana den 
systemansvarige för överföringssystemet 
att fullgöra sina investeringsskyldigheter 
genom att använda sina ekonomiska 
resurser.
b) Uppmana oberoende investerare att 
delta i anbudsförfarande för att få 
nödvändig investering till ett 
överföringssystem och samtidigt eventuellt 
kräva att den systemansvarige för 
överföringssystemet
– accepterar finansiering från tredje part,
– accepterar att tredje part anlägger eller 
att själv anlägga nättillgångarna i fråga,
– driver de respektive nya nättillgångarna 
och
– accepterar att kapital tillförs för att 
finansiera de nödvändiga investeringarna 
och tillåta oberoende investerare att delta 
i finansieringen.
De ekonomiska arrangemangen ska 
godkännas av den nationella 
tillsynsmyndigheten. I båda fallen ska 
avgiftsbestämmelserna medge intäkter 
som täcker kostnaderna för sådana 
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investeringar.
32. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska övervaka och utvärdera 
genomförandet av investeringsplanen.
VI. Befogenhet att fatta beslut om 
anslutning av nya kraftverk till 
överföringsnätet
33. De systemansvariga för 
överföringssystem ska åläggas 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 
anslutning av ett nytt kraftverk på grund 
av att nätverkskapaciteten i framtiden kan 
komma att bli begränsad, t.ex. i form av 
överbelastning på avlägsna delar av 
överföringsnätet. De systemansvariga för 
överföringssystemet ska vara skyldiga att 
tillhandahålla den nödvändiga 
informationen.
35. De systemansvariga för 
överföringssystemen får inte vägra en ny 
anslutningspunkt endast på grund av de 
extra kostnader som en utbyggnad av 
kapaciteten på olika delar av nätet i 
närheten av denna nya anslutningspunkt 
skulle kunna medföra.
VII. Regionalt samarbete
36. De medlemsstater som väljer denna 
väg måste ställa tydliga krav på de 
systemansvariga för överföringssystem 
inom en klartdefinierad tidsram och detta 
måste så småningom leda till upprättandet 
av en gemensam regional 
distributionscentral som ansvarar för 
säkerhetsfrågor inom sex år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv.
37. Om flera medlemsstater samarbetar 
på regional nivå och dessa överlämnar en 
gemensam begäran får kommissionen 
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utse en regional samordnare.
38. Den regionala samordnaren ska 
främja samarbete på regional nivå mellan 
tillsynsmyndigheter och andra berörda 
offentliga myndigheter, nätoperatörer, 
elbörser, nätanvändare och 
marknadsaktörer. Framför allt ska den 
regionala samordnaren: 
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 ett effektivt och säkert 
användande av näten. I detta syfte ska 
den regionala samordnaren bidra till 
samordningen mellan systemansvariga 
för överföringssystem, nationella 
tillsynsmyndigheter och andra behöriga 
nationella offentliga myndigheter vid 
utarbetandet av 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 som hindrar framsteg.
VIII. Sanktioner
39. För att kunna utföra de uppgifter som 
den blivit ålagd ska den nationella 
myndigheten 
i) ha rätt att begära uppgifter från den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och att direkt kontakta anställda hos den 
systemansvarige för överföringssystemet, 
och om det råder tvivel ska samma 
rättigheter tillämpas på det vertikalt 
integrerade företaget och dess 
dotterbolag,
ii) kunna genomföra nödvändiga 
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inspektioner av systemansvariga för 
överföringssystem och, om det rådet tvivel, 
av det vertikalt integrerade företaget och 
dess dotterbolag. Bestämmelserna i 
artikel 20 i rådets förordning (EG) 
nr 1/2003 om tillämpning av 
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 
i fördraget ska tillämpas.
40. För att kunna utföra de uppgifter som 
den blivit ålagd enligt denna artikel ska 
den nationella tillsynsmyndigheten ha 
befogenhet att införa effektiva, lämpliga 
och avskräckande sanktioner mot den 
systemansvarige för överföringssystemet 
och/eller för det vertikalt integrerade 
företag som inte fullgör sina skyldigheter 
enligt denna artikel eller enligt 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, åtminstone delvis, licensen för 
den systemansvarige för 
överföringssystemet som upprepade 
gånger har överträtt bestämmelserna om 
åtskild förvaltning som anges i denna 
artikel.”

en

Motivering

Medlemsstaterna får möjlighet att ytterligare avreglera sina marknader utan att för den skull 
behöva tillgripa åtskillnad av ägandet.
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Ändringsförslag 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 11.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningarna och 
utnyttjandet av sammanlänkningar skall 
fastställas på grundval av kriterier som 
kan godkännas av medlemsstaten och 
som måste vara objektiva, 
offentliggjorda och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt som 
garanterar att den inre marknaden för 
el fungerar väl. I kriterierna skall den 
ekonomiska rangordning som gäller el 
från efterfrågealternativen och från 
tillgängliga installationer för 
elproduktion, eller från överföring 
genom sammanlänkningar, samt de 
tekniska begränsningarna i systemet 
beaktas.”

Or. en

(En ny del läggs till artikel 11.2 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Efterfrågealternativ såsom anbud, automatisk distribution av industriutrustning eller smarta 
mätare för systemansvariga för distributionssystem ska alltid möta tillgångsalternativ på lika 
villkor. Dessa alternativ kan vara mer ekonomiska och ofta bättre lämpade för att minska 
utsläppen i samband med utsläppstoppar. Systemansvariga för överföringssystem bör ansvara 
för utvärderingen av sådana resurser och rangordna deras betydelse, enligt regler som 
fastställs av tillsynsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 305
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 11.3 ska ersättas med 
följande:
”3. En nationell tillsynsmyndighet ska
ålägga den systemansvarige att, då 
denne avgör inmatningsordningen 
mellan produktionsanläggningar, 
prioritera nya anläggningar som 
använder kärnkraft, förnybara 
energikällor eller avfall, eller 
kraftvärmeverk, förutom när de tekniska 
kraven på balansering eller nätets 
säkerhet och tillförlitlighet äventyras.”

Or. en

(Nya tillägg till artikel 11.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Nya produktionsanläggningar som använder kärnkraft och förnybar energi måste ges 
prioriterat tillträde till nätet, förutsatt att detta inte är förenat med några 
balanseringsproblem. Härigenom får medlemsstaterna möjlighet att nå sina mål när det 
gäller förnybar energi.

Ändringsförslag 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Artikel 11.3 ska ersättas med
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följande:
”3. En medlemsstat ska ålägga den 
systemansvarige att, då denne avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, prioritera 
anläggningar som använder förnybara 
energikällor [...]eller kraftvärmeverk.”

Or. en

(Ett ord ändras och två ord utgår från artikel 11.3 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att uppnå målet om att 20 % av EU:s energi 2020 ska komma från förnybara 
energikällor, måste prioriterat tillträde till nätet garanteras för förnybar energi.

Ändringsförslag 307
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 11.3 ska ersättas med
följande:
”3. En medlemsstat ska ålägga den 
systemansvarige att, då denne avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, prioritera 
anläggningar som använder förnybara 
energikällor eller avfall eller 
kraftvärmeverk.”

en

(Samma formulering som i artikel 11.3 i direktiv 2003/54/EG, – ordet ”får” ändras till 
”ska”.)



PE404.394v02-00 102/106 AM\718659SV.doc

SV

Motivering

EU har själv satt upp som bindande mål att 20 % av energin ska hämtas från förnybara 
energikällor senast år 2020. För att uppfylla detta mål måste de stora skillnader som finns 
mellan medlemsstaterna i fråga om integration överbryggas genom att garantera prioriterat 
tillträde till nätet för förnybar energi.

Ändringsförslag 308
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Artikel 11.3 ska ersättas med
följande:
”3. En medlemsstat ska ålägga den 
systemansvarige att, då denne avgör 
inmatningsordningen mellan 
produktionsanläggningar, prioritera 
anläggningar som använder förnybara 
energikällor eller avfall eller 
kraftvärmeverk.”

en

(Samma formulering som i artikel 11.3 i direktiv 2003/54/EG, – ordet ”får” ändras till 
”ska”.)

Motivering

Då det sker framsteg på nya regionala energimarknader är det mycket viktigt att försöka se 
till att det inte finns någon ”regleringsklyfta” mellan de nationella och de regionala 
marknaderna. De nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter på dessa områden måste 
därför specificeras.
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Ändringsförslag 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Artikel 11.4 ska utgå.

Or. en

(Artikel 11.4 i direktiv 2003/54/EG ska utgå.)

Motivering

Det finns ingen anledning att prioritera inhemska källor för primärenergi.

Ändringsförslag 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8d) Artikel 11.5 ska ersättas med
följande:
”5. Medlemsstaterna eller de nationella 
tillsynsmyndigheterna får kräva att de 
systemansvariga för överföringssystem 
uppfyller vissa minimikrav i fråga om 
drift, underhåll och utveckling av 
överföringssystemet, inklusive dess 
sammanlänkningskapacitet.”

Or. en

(Nästan samma formulering som i artikel 11.5 i direktiv 2003/54/EG, med ändring och tillägg 
av vissa delar i den befintliga texten.)
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Motivering

Överenskomna och offentliga standarder och förfaranden för drift, underhåll och utveckling 
av nätet är mycket viktiga för att den inre marknaden ska fungera väl. Alla systemansvariga 
för överföringssystem bör vara skyldiga att uppfylla sådana standarder. Denna tekniska 
uppgift utförs bättre av tillsynsmyndigheter som är skyldiga att garantera 
icke-diskriminerande tillträde till överföringsnätet och upprätta tariffer för överföringsnätet.

Ändringsförslag 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8e) Artikel 11.6 ska ersättas med
följande:
”6. Systemansvariga för 
överföringssystem skall anskaffa den 
energi de behöver för att täcka 
energiförluster och reservkapacitet inom 
sina system i enlighet med öppna, icke 
diskriminerande och 
marknadsorienterade förfaranden 
närhelst de har denna funktion. Andelen 
förnybar energi av den inköpta energin 
ska inte vara lägre än den i de åtaganden 
som gjorts av den eller de berörda 
medlemsstaterna.” 

Or. en

(Nytt tillägg till artikel 11.6 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Systemansvariga för överföringssystem ska bidra till varje medlemsstats mål när det gäller 
förbrukningen av förnybar energi. Tillsynsmyndigheterna ska kunna begära att få priset på 
den förnybar energi som köpts in och som gäller för systemansvariga för överföringssystem.
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Ändringsförslag 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8f (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8f) I artikel 11 ska följande punkt läggas
till:
”7a. Systemansvariga för 
överföringssystem ska göra det lättare för 
stora slutkunder och sammanslutningar 
av slutkunder att delta på reserv- och 
balansmarknader. När produktionen och 
efterfrågan har samma pris ska prioritet 
ges till efterfrågan.”

Or. en

(En ny punkt 7a läggs till artikel 11 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

För att förbättra energieffektiviteten är det viktigt att konsumenter deltar aktivt på marknaden 
för stödtjänster, särskilt när dessa kan minska efterfrågan vid kritiska tidpunkter 
(toppbelastning, krissituationer). Stora slutkunder kan delta direkt eller indirekt på sådana 
marknader. Små kunder kan inte delta direkt på sådana marknader, såvida inte någon (t.ex. 
leverantören) kan samla ihop flera kunder och sedan delvis kontrollera deras efterfrågan på 
ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8g (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 11 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8g) I artikel 11 ska följande punkt läggas 
till:
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”7b. Nationella tillsynsmyndigheter ska 
garantera att balanseringsregler och 
tariffer harmoniseras på lämpligt sätt i 
alla medlemsstaterna senast ...*. De ska 
framför allt se till att stora slutkunder, 
sammanslutningar av slutkunder och 
levererande producenter effektivt kan 
bidra till balansering och andra relevanta 
stödtjänster.
____________
* Två år efter detta direktivs 
ikraftträdande.”

Or. en

(En ny punkt 7b läggs till artikel 11 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Enligt artikel 23 ska tillsynsmyndigheterna ansvara för att ”fastställa eller godkänna 
åtminstone metoder som används för att beräkna eller fastställa villkoren för (...) 
tillhandahållandet av balanstjänster”. Eftersom en harmonisering av balanstjänster är A och 
O för att den inre marknaden ska fungera väl ska tillsynsmyndigheterna, i nära samarbete 
med systemansvariga för överföringssystem, tillse en högre grad av harmonisering.
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