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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/   /EF

af                 

om fælles regler for det indre marked for naturgas

og ophævelse af direktiv 98/30/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

artikel 55, og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 60 og EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 393.
2 EFT C 36 af 8.2.2002, s. 10.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af        (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af .........
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det

indre marked for naturgas1 har bidraget betydeligt til gennemførelsen af det indre marked for

gas.

(2) Erfaringerne fra gennemførelsen af det nævnte direktiv viser de fordele, som det indre marked

for gas kan føre til i form af effektiviseringsgevinster, prisfald, højere servicestandarder og

øget konkurrenceevne. Der er imidlertid stadig betydelige mangler og fortsat muligheder for

at få markedet til at fungere bedre, bl.a. med hensyn til sikring af lige konkurrencevilkår og

mindskelse af risikoen for aggressiv adfærd, sikring af ikke-diskriminerende transmissions-

og distributionstariffer via netadgang på grundlag af tariffer, der offentliggøres, inden de træ-

der i kraft, og sikring af at små og sårbare kunders rettigheder beskyttes.

(3) Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 opfordrede til en hurtig indsats for

at fuldføre det indre marked for både elektricitet og gas og til at fremskynde liberaliseringen i

disse sektorer, idet målet er, at det indre marked bliver velfungerende. Europa-Parlamentet

opfordrede i sin beslutning af 6. juli 2000 om Kommissionens anden rapport om liberalisering

af energimarkederne Kommissionen til at vedtage en detaljeret tidsplan for opfyldelse af nøje

fastlagte målsætninger med henblik på gradvis at opnå fuldstændig liberalisering af energi-

markedet.

                                                
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 1.
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(4) De rettigheder, der er sikret de europæiske borgere i EF-traktaten - fri bevægelighed for varer

og tjenesteydelser og fri etableringsret - er kun mulige i et helt åbent marked, hvor alle for-

brugere frit kan vælge leverandør, og alle leverandører frit kan levere til deres kunder.

(5) I betragtning af den forventede stigning i afhængigheden af naturgas bør det overvejes at gen-

nemføre initiativer og foranstaltninger til fremme af gensidige aftaler om adgang til tredjelan-

des net samt markedsintegration.

(6) De væsentligste hindringer for at gennemføre et fuldt fungerende og konkurrencedygtigt indre

marked har bl.a. at gøre med spørgsmål om adgang til nettet, adgang til oplagring, nettarife-

ring, interoperabilitet mellem systemer og forskellige grader af markedsåbning medlemssta-

terne imellem.

(7) Det er en forudsætning for velfungerende konkurrence, at der er ikke-diskriminerende, gen-

nemsigtig adgang til nettene til rimelige priser.

(8) En vigtig forudsætning for at få gennemført det indre marked for gas er ikke-diskriminerende

adgang til transmissions- og distributionssystemoperatørernes net. En transmissions- eller

distributionssystemoperatør kan omfatte et eller flere selskaber.
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(9) Såfremt et gasselskab, der varetager transmissions-, distributions-, lager- og LNG (flydende

naturgas) aktiviteter, i sin retlige form er adskilt fra selskaber, der varetager produktions-

og/eller forsyningsaktiviteter, kan de udpegede systemoperatører være det samme selskab som

det, der ejer infrastrukturen.

(10) For at sikre reel, ikke-diskriminerende netadgang vil det være hensigtsmæssigt, at distributi-

ons- og transmissionssystemerne drives som selskabsmæssigt  adskilte enheder, hvor der

forekommer vertikalt integrerede selskaber. Kommissionen bør vurdere foranstaltninger med

samme virkning, som er udviklet af medlemsstaterne for at opfylde dette krav, og i givet fald

indgive forslag til ændring af dette direktiv.

Det vil desuden være hensigtsmæssigt, at transmissions- og distributionssystemoperatører har

reel beslutningskompetence med hensyn til, hvilke aktiver der er nødvendige for at vedlige-

holde, drive og udvikle nettene, når de pågældende aktiver ejes og drives af vertikalt integre-

rede selskaber.

Det er imidlertid vigtigt at sondre mellem sådan selskabsmæssig adskillelse og ejerskabsmæs-

sig adskillelse. Selskabsmæssig adskillelse indebærer ikke nogen ændring med hensyn til

ejerskab til aktiver, og der er intet til hinder for ensartede eller identiske beskæftigelsesvilkår i

alle dele af et vertikalt integreret selskab. En ikke-diskriminerende beslutningsproces bør sik-

res gennem organisatoriske procedurer for de ansvarlige beslutningstageres uafhængighed.
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(11) For ikke at pålægge små distributionsselskaber en uforholdsmæssig stor finansiel og admini-

strativ byrde bør medlemsstaterne om nødvendigt kunne undtage disse fra kravene om sel-

skabsmæssig adskillelse vedrørende distribution.

(12) For at gøre det lettere for et gasselskab, der er etableret i en medlemsstat, at indgå aftaler om

levering af gas til privilegerede kunder i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne og hvor

relevant de nationale regulerende myndigheder arbejde hen imod ensartede vilkår og den

samme adgang til frit at vælge leverandør i hele det indre marked.

(13) Det er vigtigt, at der finder en effektiv regulering sted, som forestås af en eller flere nationale

regulerende myndigheder, med henblik på at sikre ikke-diskriminerende adgang til nettet.

Medlemsstaterne præciserer de regulerende myndigheders opgaver, kompetence og admini-

strative beføjelser. Det er væsentligt, at de regulerende myndigheder tillægges det samme mi-

nimum af kompetence i alle medlemsstater. Disse myndigheder bør have kompetence til at

fastsætte eller godkende tarifferne eller i det mindste de metoder, der ligger til grund for be-

regningen af transmissions- og distributionstariffer og tariffer for adgang til LNG-faciliteter.

For at undgå usikkerhed og dyre og tidskrævende stridigheder bør disse tariffer offentliggøres,

inden de træder i kraft.
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(14) For at sikre en effektiv markedsadgang for alle markedsdeltagere, herunder nye selskaber, er

det nødvendigt at indføre ikke-diskriminerende og omkostningsrelaterede balanceringsmeka-

nismer. Så snart gasmarkedet er tilstrækkeligt smidigt, bør dette opnås ved indførelse af gen-

nemsigtige markedsbaserede mekanismer for forsyning og køb af gas, som der er behov for

inden for rammerne af balanceringskravene. Så længe et sådant smidigt marked ikke findes,

bør de regulerende myndigheder spille en aktiv rolle for at sikre, at tarifferne for balancering-

sydelser  er ikke-diskriminerende og afspejler omkostningerne. Samtidig bør der opstilles pas-

sende incitamenter til at balancere produktion og forbrug af gas og til ikke at bringe systemet i

fare.

(15) De nationale regulerende myndigheder bør kunne fastsætte eller godkende tariffer, eller de

metoder, der ligger til grund for beregningen af tarifferne, på grundlag af et forslag fra trans-

missionssystemoperatører, distributionssystemoperatører eller LNG-operatører eller på

grundlag af et forslag, som disse operatører og brugerne af nettene er enige om. Ved udførel-

sen af disse opgaver bør de nationale regulerende myndigheder sikre, at transmissions- og di-

stributionstarifferne er ikke-diskriminerende og afspejler omkostningerne, og tage hensyn til

de langsigtede, marginale, sparede netomkostninger som følge af foranstaltninger til efter-

spørgselsstyring.

(16) Fordelene ved det indre marked skal komme hele Fællesskabets industri og handel, herunder

små og mellemstore virksomheder, og alle Fællesskabets borgere til gode så hurtigt som mu-

ligt såvel ud fra en rimelighedsbetragtning som af hensyn til konkurrenceevnen og den be-

skæftigelse, som vil være en indirekte følge af de effektiviseringsgevinster, som virksomhe-

derne vil opnå.



15531/2/02 REV 2 ACA/bp 7
DG C III    DA

(17) Gaskunderne skal frit kunne vælge leverandør. Der bør imidlertid gås etapevis frem ud fra en

konkret tidsplan, når det drejer sig om gennemførelse af det indre gasmarked, således at virk-

somhederne kan tilpasse sig og for at sikre, at der findes tilstrækkelige foranstaltninger og sy-

stemer til at beskytte kundernes interesser, og sikre, at de har en reel og effektiv ret til at væl-

ge leverandør.

(18) En gradvis markedsåbning hen mod fuld konkurrence  bør snarest muligt fjerne forskellene

medlemsstaterne imellem. Der bør sikres gennemsigtighed og sikkerhed i forbindelse med di-

rektivets gennemførelse.

(19) Direktiv 98/30/EF bidrager til adgang til oplagring som en del af gassystemet. I lyset af de

erfaringer, der er indvundet ved gennemførelse af det indre marked, bør der træffes yderligere

foranstaltninger for at tydeliggøre bestemmelserne om adgang til oplagring og hjælpefunktio-

ner.

(20) Lagerfaciliteter er bl.a. af afgørende betydning for overholdelsen af offentlige serviceforplig-

telser, såsom forsyningssikkerhed. Dette bør ikke føre til konkurrencefordrejning eller diskri-

mination i adgangen til oplagring.

(21) Der bør træffes yderligere foranstaltninger for at sikre gennemsigtige og ikke-diskriminerende

tariffer for adgang til transport. Disse tariffer skal gælde for alle systembrugere på et ikke-

diskriminerende grundlag. Hvis lagerfaciliteter, linepack eller hjælpefunktioner opererer på et

marked med tilstrækkelig konkurrence, kan der gives adgang på grundlag af gennemsigtige og

ikke-diskriminerende markedsbaserede mekanismer.
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(22) Af hensyn til forsyningssikkerheden må balancen mellem udbud og efterspørgsel overvåges i

hver enkelt medlemsstat, efterfulgt af en rapport om situationen på fællesskabsplan, under

hensyntagen til sammenkoblingskapaciteten mellem de forskellige områder. Denne overvåg-

ning bør finde sted i tilstrækkelig god tid, så der kan træffes passende foranstaltninger, hvis

forsyningssikkerheden er truet. Etablering og vedligeholdelse af den nødvendige netinfra-

struktur, herunder sammenkoblingskapacitet,  bør bidrage til at sikre en stabil gasforsyning.

(23) Medlemsstaterne sørger for, idet der tages højde for de nødvendige kvalitetskrav, at sikre bio-

gas og gas fremstillet af biomasse eller andre typer gas ikke-diskriminerende adgang til gas-

nettet på betingelse af, at en sådan adgang er fuldt forenelig med de relevante tekniske regler

og sikkerhedsstandarder. Disse regler og standarder bør sikre, at disse gasser teknisk set og

sikkert kan injiceres i og transporteres gennem naturgassystemet og bør også vedrøre disse

gassers kemiske egenskaber.

(24) Langsigtede kontrakter vil fortsat være en vigtig del af medlemsstaternes gasforsyning og bør

fortsat være en mulighed for gasforsyningsselskaberne i det omfang, de ikke er i modstrid

med dette direktivs målsætninger og er i overensstemmelse med traktaten, herunder konkur-

rencereglerne. Der skal derfor tages hensyn til dem ved gasselskabernes planlægning af forsy-

ning og transportkapacitet.
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(25) For at sikre, at der opretholdes høje standarder for offentlige tjenesteydelser i Fællesskabet,

skal alle foranstaltninger truffet af medlemsstaterne med henblik på at opfylde målsætninger-

ne for dette direktiv regelmæssigt meddeles Kommissionen. Kommissionen offentliggør re-

gelmæssigt en rapport, der analyserer de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan for at

opfylde målsætningerne for offentlige tjenesteydelser, og sammenligner deres effektivitet med

henblik på at fremsætte anbefalinger vedrørende foranstaltninger på nationalt plan for at opnå

høje standarder for offentlige tjenesteydelser.

Medlemsstaterne bør sikre, at kunderne, når de tilsluttes gassystemet, bliver underrettet om

deres ret til at få leveret naturgas af en bestemt kvalitet til rimelige priser. De foranstaltninger,

som medlemsstaterne træffer for at beskytte endelige kunder, kan være forskellige for hus-

holdninger og små og mellemstore virksomheder.

(26) Overholdelse af krav vedrørende offentlige tjenesteydelser er et grundlæggende krav i dette

direktiv, og det er vigtigt, at der i direktivet opstilles fælles minimumsstandarder, som alle

medlemsstater skal overholde, og hvormed der tages hensyn til målsætningerne om forbru-

gerbeskyttelse, forsyningssikkerhed, miljøbeskyttelse og ensartede konkurrenceniveauer i alle

medlemsstater. Det er vigtigt, at kravene til offentlige tjenesteydelser kan fortolkes nationalt

på baggrund af nationale forhold, idet det forudsættes, at fællesskabslovgivningen overholdes.
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(27) Foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne med henblik på at opfylde målsætningerne

om  social og økonomisk samhørighed, kan især omfatte relevante økonomiske incitamenter,

eventuelt ved at benytte alle eksisterende ordninger i medlemsstaterne og i Fællesskabet. Dis-

se ordninger kan omfatte mekanismer til sikring af den nødvendige investering.

(28) I det omfang foranstaltninger truffet af medlemsstaterne til opfyldelse af offentlige service-

forpligtelser er statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, skal Kommissionen under-

rettes i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3.

(29) Formålet med dette direktiv, nemlig oprettelse af et velfungerende indre marked for gas med

lige konkurrenceforhold, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan

på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan;

Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincip-

pet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte ar-

tikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(30) I lyset af erfaringen med anvendelsen af Rådets direktiv 91/296/EØF af 31. maj 1991 om

transit af naturgas gennem de overordnede net1 bør der træffes foranstaltninger for at sikre

ensartede og ikke-diskriminerende adgangsordninger for transmission, herunder grænseover-

skridende transmission af gas medlemsstaterne imellem. For at sikre ensartet behandling ved

adgang til gasnet, også i tilfælde af transit, bør direktivet ophæves, uden at det anfægter kon-

tinuiteten for kontrakter indgået i henhold til ovennævnte direktiv.

                                                
1 EFT L 147 af 12.6.1991, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 95/49/EF

(EFT L 233 af 30.9.1995, s. 86).
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(31) Da de ændringer, der skal foretages i direktiv 98/30/EF, er omfattende, er det af hensyn til

klarheden mest rationelt at omarbejde de pågældende bestemmelser.

(32) Dette direktiv respekterer de fundamentale rettigheder og overholder de principper, der er

nedfældet navnlig i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(33) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1 –

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Kapitel I

Anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. I dette direktiv fastsættes fælles regler for transmission, distribution, forsyning og oplagring af

naturgas. Det fastlægger regler for, hvordan sektoren for naturgas skal organiseres og fungere,

hvordan der opnås adgang til markedet, samt hvilke kriterier og procedurer der skal anvendes ved

udstedelse af autorisationer til transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas, og

hvordan systemerne skal drives.

                                                
1 EFT L 184 af 17.07.1999, s. 23.
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2. De regler, der fastsættes i dette direktiv om naturgas, som også omfatter flydende naturgas

(LNG), gælder ligeledes for biogas og gas fra biomasse eller andre typer gas, i det omfang sådanne

gasser teknisk set og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1. "naturgasselskab": enhver fysisk eller juridisk person, der varetager mindst én af følgende

funktioner: produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller oplagring af naturgas,

herunder af LNG, og som er ansvarlig for de kommercielle, tekniske og/eller vedligeholdel-

sesmæssige opgaver i forbindelse med disse funktioner, men ikke er endelig kunde

2. "opstrømsrørledningsnet": enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives

og/eller er anlagt som en del af et olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede

naturgas fra et eller flere af sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal

eller en endelig kystlandingsterminal

3. "transmission": transport af naturgas gennem andre former for højtryksrørledningsnet end op-

strømsrørledningsnet med henblik på levering til kunder, dog ikke forsyning
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4. "transmissionssystemoperatør": enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transmissi-

onsfunktionen og er ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt udbygningen af

transmissionssystemet i et givet område samt i relevant omfang dets sammenkoblinger med

andre systemer, og for at sikre, at systemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørg-

sel efter transmission af gas

5. "distribution": transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på le-

vering til kunder, dog ikke forsyning

6. "distributionssystemoperatør": enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distributions-

funktionen og er ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt udbygningen af di-

stributionssystemet i et givet område samt i relevant omfang dets sammenkoblinger med an-

dre systemer, og for at sikre, at systemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel

efter distribution af gas

7. "forsyning": salg, herunder videresalg, af naturgas, herunder af LNG, til kunder

8. "forsyningsselskab": enhver fysisk eller juridisk person, der varetager forsyningsfunktionen
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9. "lagerfacilitet": et anlæg, der anvendes til oplagring af naturgas, og som ejes og/eller drives af

et naturgasselskab, herunder den del af LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, bortset fra

den del, der benyttes til produktionsformål, og bortset fra faciliteter, der udelukkende er for-

beholdt transmissionssystemoperatører, således at de kan udføre deres hverv

10. "lagersystemoperatør": enhver fysisk eller juridisk person, der varetager oplagringsfunktionen

og er ansvarlig for driften af en lagerfacilitet

11. "LNG-facilitet": en terminal, som anvendes til flydendegørelse af naturgas eller import, los-

ning og forgasning af LNG, herunder de hjælpefunktioner og de midlertidige lagerfaciliteter,

der er nødvendige for forgasningsprocessen og den efterfølgende levering til transmissionssy-

stemet, bortset fra de dele af LNG-terminaler, der benyttes til oplagring

12. "LNG-systemoperatør": enhver fysisk eller juridisk person, der varetager funktionen med fly-

dendegørelse af naturgas eller import, losning og forgasning af LNG og er ansvarlig for drif-

ten af en LNG-facilitet

13. "system": alle transmissionsnet, distributionsnet, LNG-faciliteter og/eller lagerfaciliteter, som

ejes og/eller drives af et naturgasselskab, herunder linepack og selskabets eller tilknyttede sel-

skabers tilknyttede faciliteter, som leverer hjælpefunktioner, der er nødvendige for at give ad-

gang til transmission, distribution og LNG
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14. "hjælpefunktioner": alle funktioner, der er nødvendige for adgang til og drift af et transmissi-

ons- og/eller distributionssystem og/eller LNG-faciliteter og/eller lagerfaciliteter, herunder

mængdebalancerings- og blandingsanlæg, men ikke faciliteter, der udelukkende er forbeholdt

transmissionssystemoperatører, således at de kan udføre deres hverv

15. "linepack": oplagring af gas ved kompression i gastransmissions- og distributionssystemer,

men ikke faciliteter, der er forbeholdt transmissionssystemoperatører, således at de kan udføre

deres hverv

16. "sammenkoblet system": flere systemer, der er indbyrdes forbundne

17. "sammenkoblingslinje": transmissionslinje, som krydser en grænse mellem medlemsstater

med det ene formål at forbinde disse medlemsstaters nationale transmissionssystemer

18. "direkte linje": en naturgasrørledning, der supplerer det sammenkoblede system

19. "integreret naturgasselskab": et vertikalt eller horisontalt integreret selskab
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20. "vertikalt integreret selskab": et naturgasselskab eller en gruppe af selskaber, hvis indbyrdes

forhold er defineret i artikel 3, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. decem-

ber 1989 om kontrol med virksomhedssammenslutninger1, såfremt selskabet/gruppen vareta-

ger mindst en af funktionerne transmission, distribution, LNG eller oplagring, og mindst en af

funktionerne produktion af eller forsyning med naturgas

21. "horisontalt integreret selskab": et selskab, der varetager mindst en af følgende funktioner:

produktion, transmission, distribution, forsyning eller oplagring af naturgas, sideløbende med

en ikke-naturgasrelateret aktivitet

22. "tilknyttet selskab": en tilknyttet virksomhed efter artikel 41 i Rådets syvende direktiv

83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 44, stk. 2, litra g)*, om konsoli-

derede regnskaber2 og/eller en associeret virksomhed efter artikel 33, stk. 1, i nævnte direktiv

og/eller et selskab, som tilhører samme selskabsdeltagere

23. "systembrugere": alle fysiske eller juridiske personer, der forsyner eller forsynes fra et system

24. "kunder": grossister eller endelige kunder, som køber naturgas, samt naturgasselskaber, der

køber naturgas

                                                
1 EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 af

9.7.1997, s. 1).
* Titlen på direktiv 83/349/EØF er justeret under hensyn til omnummereringen af EF-traktatens

artikler, jf. Amsterdam-traktatens artikel 12. Den oprindelige henvisning var til traktatens ar-
tikel 54, stk. 3, litra g).

2 EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).
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25. "privatkunder": kunder, der køber naturgas til deres eget husholdningsforbrug

26. "erhvervskunder": kunder, som køber naturgas, der ikke er til brug i deres egen husholdning

27. "endelige kunder": kunder, som køber naturgas til eget brug

28. "privilegerede kunder": kunder, som frit kan købe gas fra en leverandør efter eget valg, jf. ar-

tikel 23 i dette direktiv

29. "grossister": alle fysiske eller juridiske personer, der køber naturgas med henblik på videre-

salg inden for eller uden for det system, hvor de pågældende er etableret, bortset fra transmis-

sionssystemoperatører og distributionssystemoperatører

30. "langtidsplanlægning": naturgasselskabers langsigtede forsyningsplanlægning og planlægning

af transportkapacitet med henblik på at tilfredsstille systemets efterspørgsel efter naturgas, di-

versificere kilderne og sikre forsyninger til kunderne

31. "marked under opbygning": en medlemsstat, hvor den første kommercielle forsyning i hen-

hold til dens første langsigtede aftale vedrørende naturgasforsyning har fundet sted for mindre

end ti år siden
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32. "sikkerhed": såvel sikkerhed med hensyn til naturgasforsyning som teknisk sikkerhed

33. "ny infrastruktur": en infrastruktur, der ikke er fuldt ud etableret ved dette direktivs ikrafttræ-

den.

Kapitel II

Generelle regler for sektorens organisation

Artikel 3

Offentlige serviceforpligtelser og forbrugerbeskyttelse

1. Medlemsstaterne påser på grundlag af deres institutionelle opbygning og under behørig iagt-

tagelse af subsidiaritetsprincippet, at naturgasselskaber drives efter dette direktivs principper, jf. dog

stk. 2, med henblik på at etablere et konkurrencebaseret og bæredygtigt naturgasmarked. De afstår

fra at forskelsbehandle disse selskaber for så vidt angår såvel rettigheder som forpligtelser.
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2. Medlemsstaterne kan under fuld iagttagelse af de relevante bestemmelser i traktaten, særlig

artikel 86, under hensyn til almen økonomisk interesse pålægge naturgasselskaber offentlige ser-

viceforpligtelser, som kan vedrøre leveringernes sikkerhed, herunder forsyningssikkerhed, regel-

mæssighed, kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, herunder energieffektivitet og klimabeskyttelse.

Disse forpligtelser skal være klart definerede, og de skal være gennemsigtige, ikke-diskriminerende

og kontrollerbare. I relation til forsyningssikkerhed og til opfyldelse af miljømålsætningerne, her-

under energieffektivitet, kan medlemsstaterne indføre langtidsplanlægning, idet de tager hensyn til,

at tredjeparter eventuelt ønsker at få adgang til systemet.

3. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte de endelige kunder og til at

sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse, og sikrer navnlig, at der er passende sikkerhedsforanstalt-

ninger, der beskytter sårbare kunder, herunder passende foranstaltninger for at hjælpe dem med at

undgå afbrydelser af energiforsyningen. I denne forbindelse kan medlemsstaterne træffe passende

foranstaltninger til at beskytte endelige kunder i fjerntliggende områder, som er tilsluttet gassyste-

met. Medlemsstaterne kan med henblik herpå udpege en forsyningspligtig leverandør. De sikrer et

højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så vidt angår gennemsigtighed i generelle kontraktbetin-

gelser og -vilkår, almindelig information og ordninger for bilæggelse af tvister. Medlemsstaterne

sikrer, at privilegerede kunder reelt kan skifte leverandør. Med hensyn til i det mindste privatkunder

skal disse foranstaltninger omfatte især de tiltag, der omhandles i bilag A.
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4. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger med henblik på at opfylde målsætningerne

for social og økonomisk samhørighed, miljøbeskyttelse, herunder eventuelt midler til bekæmpelse

af klimaændringer, samt forsyningssikkerhed. Sådanne foranstaltninger kan især omfatte passende

økonomiske incitamenter, eventuelt ved at benytte alle eksisterende ordninger i medlemsstaterne og

i Fællesskabet til vedligeholdelse og etablering af den nødvendige netinfrastruktur, herunder sam-

menkoblingskapacitet.

5. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende bestemmelserne i artikel 4 på distribution, for

så vidt anvendelsen af disse bestemmelser retligt eller faktisk ville hindre opfyldelsen af de forplig-

telser, der er pålagt naturgasselskaber under hensyn til almen økonomisk interesse, og udviklingen

af samhandelen ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider mod Fællesskabets interesse. I hen-

hold til dette direktiv og til artikel 86 i traktaten omfatter Fællesskabets interesse bl.a. konkurrence i

forbindelse med privilegerede kunder.

6. Medlemsstaterne underretter efter gennemførelsen af dette direktiv Kommissionen om alle de

foranstaltninger, der er truffet med henblik på at opfylde offentlige serviceforpligtelser, herunder

forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse, samt disses mulige virkninger på den nationale og inter-

nationale konkurrence, uanset om sådanne foranstaltninger kræver en undtagelse fra dette direktiv.

De meddeler efterfølgende hvert andet år Kommissionen enhver ændring, der foretages i sådanne

foranstaltninger, uanset om sådanne foranstaltninger kræver en undtagelse fra dette direktiv.
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Artikel 4

Autorisationsprocedure

1. I tilfælde, hvor der stilles krav om autorisation (f.eks. bevilling, tilladelse, koncession, sam-

tykke eller godkendelse) til at etablere eller drive naturgasfaciliteter, udsteder medlemsstaterne eller

den kompetente myndighed, som de udpeger hertil, i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4 autorisa-

tion til at etablere og/eller drive sådanne faciliteter, rørledninger og tilhørende udstyr på deres om-

råde. Medlemsstaterne eller enhver kompetent myndighed, som de udpeger hertil, kan også på

samme grundlag udstede autorisation til at levere naturgas samt autorisation til grossister.

2. Anvender medlemsstaterne en autorisationsordning, fastsætter de objektive og ikke-

diskriminerende kriterier, som skal opfyldes af det selskab, der ansøger om autorisation til at etable-

re og/eller drive naturgasfaciliteter, eller som ansøger om autorisation til at levere naturgas. De

ikke-diskriminerende kriterier og procedurerne for udstedelse af autorisationer offentliggøres.

3. Medlemsstaterne påser, at begrundelsen for at afslå en ansøgning om autorisation er objektiv

og ikke-diskriminerende, og at den meddeles ansøgeren. Begrundelsen for et sådant afslag meddeles

Kommissionen til orientering. Medlemsstaterne indfører en procedure, hvorefter ansøgeren kan på-

klage afslaget.
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4. Med henblik på udbygning af nyforsynede områder og en effektiv drift i almindelighed kan

medlemsstaterne med forbehold af artikel 24 afslå yderligere autorisationer til at etablere og drive

distributionsrørledningsnet i et bestemt område, hvis der allerede er etableret eller er planer om at

etablere sådanne rørledningsnet i det pågældende område, og den eksisterende eller foreslåede ka-

pacitet ikke er opbrugt.

Artikel 5

Overvågning af forsyningssikkerheden

Medlemsstaterne sikrer overvågningen af forsyningssikkerheden. Hvis medlemsstaterne finder det

hensigtsmæssigt, kan de overdrage denne opgave til de i artikel 25, stk. 1, nævnte regulerende myn-

digheder. Overvågningen omfatter navnlig udbuds/efterspørgselsbalancen på det nationale marked,

den forventede fremtidige efterspørgsel og de tilgængelige forsyninger, den påtænkte supplerende

kapacitet, der er under planlægning eller etablering, såvel som nettenes kvalitet og vedligeholdel-

sesniveau samt foranstaltninger til dækning af perioder med særlig høj efterspørgsel og til afhjælp-

ning af bortfald af forsyninger fra en eller flere leverandører. De kompetente myndigheder offent-

liggør hvert år senest den 31. juli en rapport, der angiver resultaterne af overvågningen af disse for-

hold samt eventuelle trufne eller påtænkte foranstaltninger i forbindelse hermed, og sender omgå-

ende denne rapport til Kommissionen.
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Artikel 6

Tekniske forskrifter

Medlemsstaterne påser, at der defineres tekniske sikkerhedskriterier, og at der udarbejdes og of-

fentliggøres tekniske forskrifter, der fastlægger de mindstekrav med hensyn til konstruktion og drift,

der skal opfyldes for at kunne blive tilsluttet systemet af LNG-faciliteter, lagerfaciliteter, andre

transmissions- eller distributionssystemer og direkte linjer. Disse tekniske forskrifter skal sikre, at

systemerne kan fungere sammen, og være objektive og ikke-diskriminerende. De meddeles Kom-

missionen i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informati-

onsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (samt forskrifter for informations-

samfundets tjenester1.

Kapitel III

Transmission, oplagring og LNG

Artikel 7

Udpegning af systemoperatører

For en periode, der fastsættes af medlemsstaterne under hensyn til effektivitet og økonomisk balan-

ce, skal medlemsstaterne udpege eller anmode de naturgasselskaber, som ejer transmissions-, lager-

eller LNG-faciliteter, om at udpege en eller flere systemoperatører. Medlemsstaterne træffer de

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at transmissions-, lager- og LNG-systemoperatørerne

handler i overensstemmelse med artikel 8-10.

                                                
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).



15531/2/02 REV 2 ACA/bp 24
DG C III    DA

Artikel 8

Systemoperatørernes opgaver

1. Den enkelte transmissions-, lager- og/eller LNG-systemoperatør:

a) driver, vedligeholder og udbygger på almindelige økonomiske vilkår sikre, pålidelige og ef-

fektive transmissions-, lager- og/eller LNG-faciliteter under behørig hensyntagen til miljøet

b) må ikke forskelsbehandle systembrugere eller kategorier af systembrugere og må navnlig ikke

begunstige tilknyttede selskaber

c) skal meddele andre transmissionssystemoperatører, lagersystemoperatører, LNG-system-

operatører og/eller distributionssystemoperatører tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at

transport og oplagring af naturgas kan foregå på en måde, der er forenelig med en sikker og

effektiv drift af det sammenkoblede system

d) giver systembrugere de oplysninger, der er nødvendige for at få effektiv adgang til systemet.

2. De regler for energibalancering inden for gastransmissionssystemet, som transmissions-

systemoperatørerne fastlægger, skal være objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og det

samme gælder reglerne for systembrugernes betaling for brug af deres net i forbindelse med energi-

ubalance. Vilkår og betingelser, herunder regler og tariffer, for transmissionssystemoperatørers

ydelse af de pågældende tjenester fastsættes efter en metode, der er forenelig med artikel 25, stk. 2,

på en ikke-diskriminerende måde, der afspejler omkostningerne, og offentliggøres.
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3. Medlemsstaterne kan kræve, at transmissionssystemoperatører opfylder mindstekrav vedrø-

rende vedligeholdelse og udvikling af transmissionssystemet, herunder sammenkoblingskapacitet.

4. Transmissionssystemoperatører anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbase-

rede metoder ved anskaffelse af den energi, de anvender til at udføre deres hverv.

Artikel 9

Adskillelse af transmissionssystemoperatørerne

1. Er transmissionssystemoperatøren en del af et vertikalt integreret selskab, skal vedkommende

i det mindste være uafhængig, hvad angår retlig form, organisation og beslutningstagning, fra andre

aktiviteter, der ikke vedrører transmission. Denne betingelse indebærer eller medfører ikke, at der

stilles krav om, at ejerskab til aktiver i transmissionsnettet skal adskilles fra det vertikalt integrerede

selskab.

2. For at sikre transmissionssystemoperatørens uafhængighed, jf. stk. 1, gælder følgende mini-

mumskriterier:

a) personer, som har ansvaret for ledelsen af transmissionssystemoperatøren, må ikke indgå i

virksomhedsstrukturer inden for det integrerede naturgasselskab, der direkte eller indirekte

har ansvaret for den daglige drift af produktion, distribution og forsyning af gas
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b) der skal træffes passende foranstaltninger for at sikre, at de erhvervsmæssige interesser, som

de ansvarlige for ledelsen af transmissionssystemoperatøren måtte have, tages i betragtning på

en sådan måde, at de kan handle uafhængigt

c) transmissionssystemoperatøren skal have en reel beslutningskompetence uafhængigt af det

integrerede naturgasselskab for så vidt angår de aktiver, der er nødvendige for at drive, vedli-

geholde og udvikle nettet. Dette bør ikke hindre, at der kan eksistere passende samordnings-

mekanismer, der sikrer, at moderselskabets økonomiske og ledelsesmæssige tilsynsrettigheder

med hensyn til udbyttet i et datterselskab tilgodeses

d) transmissionssystemoperatøren skal opstille et overvågningsprogram, der beskriver de foran-

staltninger, der er truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd er udelukket, samt sikre, at

dets overholdelse kontrolleres på passende måde. Programmet skal fastlægge de ansattes spe-

cifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. En årsberetning med en beskrivelse af de trufne

foranstaltninger forelægges af den person eller det organ, der er ansvarligt for kontrollen med

overvågningsprogrammet for den i artikel 25, stk. 1, omhandlede nationale regulerende myn-

dighed, og denne årsberetning offentliggøres.
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Artikel 10

Transmissionssystemoperatørernes tavshedspligt

1. Den enkelte transmissions-, lager- og/eller LNG-systemoperatør har tavshedspligt om forret-

ningsmæssigt følsomme oplysninger, som modtages i forbindelse med udøvelsen af systemoperatø-

rens virksomhed, og skal forhindre, at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være forretnings-

mæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. dog artikel 16 eller enhver

anden lovbestemt pligt til at videregive oplysninger.

2. Transmissionssystemoperatøren må ikke i forbindelse med tilknyttede selskabers køb og salg

af naturgas misbruge forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som er modtaget fra tredjepart i

forbindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet.

Kapitel IV

Distribution og forsyning

Artikel 11

Udpegning af distributionssystemoperatører

For en begrænset periode, som fastlægges af medlemsstaterne under hensyntagen til effektivitet og

økonomisk balance, udpeger medlemsstaterne eller anmoder medlemsstaterne de virksomheder,

som har ansvaret for distributionsfaciliteter, om at udpege en eller flere distributionssystemoperatø-

rer, og de påser, at distributionssystemoperatørerne handler i overensstemmelse med artikel 12 - 14.
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Artikel 12

Distributionssystemoperatørernes opgaver

1. Den enkelte distributionssystemoperatør driver, vedligeholder og udbygger på almindelige

økonomiske vilkår et sikkert, pålideligt og effektivt system under behørig hensyntagen til miljøet.

2. Distributionssystemoperatøren må i intet tilfælde forskelsbehandle systembrugere eller kate-

gorier af systembrugere og må navnlig ikke begunstige sine tilknyttede selskaber.

3. Distributionssystemoperatøren skal give eventuelle andre distributionssystemoperatører

og/eller transmissions-, lager- og/eller LNG-systemoperatører tilstrækkelige oplysninger til at sikre,

at transporten og oplagringen af gas finder sted på en måde, der er forenelig med en sikker og ef-

fektiv drift af det sammenkoblede system.

4. Den enkelte distributionssystemoperatør skal give systembrugere de oplysninger, der er nød-

vendige for at få effektiv adgang til systemet.

5. Er distributionssystemoperatøren ansvarlig for energibalancering inden for gasdistributionssy-

stemet, skal de regler, som distributionssystemoperatøren fastlægger i denne forbindelse være ob-

jektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og det samme gælder reglerne for systembrugernes

betaling for brug af deres net i forbindelse med energiubalance. Vilkår og betingelser, herunder

regler og tariffer, for distributionssystemoperatørers ydelse af de pågældende tjenester fastsættes

efter en metode, der er forenelig med artikel 25, stk. 2, på en ikke-diskriminerende måde, der af-

spejler omkostningerne, og offentliggøres.
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Artikel 13

Adskillelse af distributionssystemoperatører

1. Er distributionssystemoperatøren en del af et vertikalt integreret selskab, skal vedkommende i

det mindste være uafhængig, hvad angår retlig form, organisation og beslutningstagning, fra andre

aktiviteter, der ikke vedrører distribution. Denne betingelse indebærer eller medfører ikke, at der

stilles krav om, at ejerskab til aktiver i distributionsnettet skal adskilles fra det vertikalt integrerede

selskab.

2. For at sikre distributionssystemoperatørens uafhængighed, jf. stk. 1, gælder følgende mini-

mumskriterier:

a) personer, som har ansvaret for ledelsen af distributionssystemoperatøren, må ikke indgå i

virksomhedsstrukturer inden for det integrerede naturgasselskab, der direkte eller indirekte

har ansvaret for den daglige drift af produktion, transmission og forsyning af naturgas

b) der skal træffes passende foranstaltninger for at sikre, at de erhvervsmæssige interesser, som

de ansvarlige for ledelsen af distributionssystemoperatøren måtte have, tages i betragtning på

en sådan måde, at de kan handle uafhængigt
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c) distributionssystemoperatøren skal have reel beslutningskompetence uafhængigt af det inte-

grerede naturgasselskab for så vidt angår de aktiver, der er nødvendige for at drive, vedlige-

holde og udvikle nettet. Dette bør ikke hindre, at der kan eksistere passende samordningsme-

kanismer, der sikrer, at moderselskabets økonomiske og ledelsesmæssige tilsynsrettigheder

med hensyn til udbyttet i et datterselskab tilgodeses.

d) distributionssystemoperatøren skal opstille et overvågningsprogram, der beskriver de foran-

staltninger, der er truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd er udelukket, samt sikre, at

dets overholdelse kontrolleres på passende måde. Programmet skal fastlægge de ansattes spe-

cifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. En årsberetning med en beskrivelse af de trufne

foranstaltninger forelægges af den person eller det organ, der er ansvarligt for kontrollen med

overvågningsprogrammet, for den i artikel 25, stk. 1, omhandlede nationale regulerende myn-

dighed, og denne årsberetning offentliggøres.

Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 1 og 2 ikke gælder for integrerede naturgasselskaber, der

betjener færre end 100 000 tilkoblede kunder.

Artikel 14

Distributionssystemoperatørernes tavshedspligt

1. Den enkelte distributionssystemoperatør har tavshedspligt om forretningsmæssigt følsomme

oplysninger, som modtages i forbindelse med udøvelsen af systemoperatørens virksomhed, og skal

forhindre, at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver

videregivet på en diskriminerende måde, jf. dog artikel 16 eller enhver anden lovbestemt pligt til at

videregive oplysninger.
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2. Distributionssystemoperatøren må ikke i forbindelse med tilknyttede selskabers køb og salg af

naturgas misbruge forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som er modtaget fra tredjepart i for-

bindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet.

Artikel 15

Operatøren for et kombineret system

Artikel 9, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, forhindrer ikke, at et kombineret transmissions-, LNG-, lager-

og distributionssystem kan drives af en operatør, der er uafhængig, for så vidt angår retlig form, or-

ganisation og beslutningstagning, fra andre aktiviteter, der ikke vedrører transmissions-, LNG-,

lager- eller distributionssystemsvirksomhed, og som opfylder følgende krav:

a) personer, som har ansvaret for ledelsen af operatøren for det kombinerede system, må ikke

indgå i virksomhedsstrukturer inden for det integrerede naturgasselskab, der direkte eller indi-

rekte har ansvaret for den daglige drift af produktion og forsyning af gas

b) der skal træffes passende foranstaltninger for at sikre, at de erhvervsmæssige interesser, som

de ansvarlige for ledelsen af operatøren for det kombinerede system måtte have, tages i be-

tragtning på en sådan måde, at de kan handle uafhængigt
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c) operatøren for det kombinerede system skal have reel beslutningskompetence uafhængigt af

det integrerede naturgasselskab for så vidt angår de aktiver, der er nødvendige for at drive,

vedligeholde og udvikle systemet. Dette bør ikke hindre, at der kan eksistere passende sam-

ordningsmekanismer, der sikrer, at moderselskabets økonomiske og ledelsesmæssige tilsyns-

rettigheder med hensyn til udbyttet i et datterselskab tilgodeses

d) operatøren for det kombinerede system skal opstille et overvågningsprogram, der beskriver de

foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd er udelukket, samt sikre,

at dets overholdelse kontrolleres på passende måde. Programmet skal fastlægge de ansattes

specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. En årsberetning med en beskrivelse af de

trufne foranstaltninger forelægges af den person eller det organ, der er ansvarligt for kontrol-

len med overvågningsprogrammet for den i artikel 25, stk. 1, omhandlede nationale regule-

rende myndighed, og denne årsberetning offentliggøres.

Kapitel V

Regnskabsmæssig adskillelse og gennemsigtighed i regnskaberne

Artikel 16

Adgang til regnskaber

1. Medlemsstaterne eller enhver kompetent myndighed, som de udpeger hertil, herunder de i ar-

tikel 25, stk. 1, omhandlede regulerende myndigheder og de i artikel 20, stk. 3, omhandlede

tvistbilæggelsesmyndigheder, skal, i det omfang det er nødvendigt, for at de kan udføre deres hverv,

have adgang til naturgasselskabers regnskaber, som omhandlet i artikel 17.
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2. Medlemsstaterne og enhver udpeget kompetent myndighed, herunder de i artikel 25, stk. 1,

omhandlede regulerende myndigheder og tvistbilæggelsesmyndighederne, har tavshedspligt om for-

retningsmæssigt følsomme oplysninger. Medlemsstaterne kan beslutte, at sådanne oplysninger kan

offentliggøres, hvor dette er nødvendigt for, at de kompetente myndigheder kan udføre deres hverv.

Artikel 17

Regnskabsmæssig adskillelse

1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at naturgasselska-

bers regnskaber føres i overensstemmelse med stk. 2-5. Hvis selskaber er omfattet af en undtagelse

fra denne bestemmelse i henhold til artikel 28, stk. 2 og 4, skal de i det mindste føre deres interne

regnskaber i overensstemmelse med denne artikel.

2. Naturgasselskaber skal, uanset ejerforhold og juridisk status, udarbejde årsregnskaber og lade

disse revidere og offentliggøre i overensstemmelse med de bestemmelser i national lovgivning om

aktieselskabers årsregnskaber, som er vedtaget i medfør af direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på

grundlag af traktatens artikel 44, stk. 2, litra g)*, om årsregnskaberne for visse selskabsformer1. Sel-

skaber, som ikke er retligt forpligtede til at offentliggøre deres årsregnskaber, skal på deres hoved-

sæde opbevare en kopi, som skal kunne konsulteres af offentligheden.

                                                
* Titlen på direktiv 83/439/EØF er justeret under hensyn til omnummereringen af EF-traktatens

artikler, jf. Amsterdam-traktatens artikel 12. Den oprindelige henvisning var til traktatens ar-
tikel 54, stk. 3, litra g).

1 EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).



15531/2/02 REV 2 ACA/bp 34
DG C III    DA

3. Naturgasselskaber skal i deres interne regnskabsføring føre separate regnskaber over hver af

deres transmissions-, distributions-, LNG- og lageraktiviteter, således som de skulle gøre, såfremt

de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber, med henblik på at undgå forskelsbe-

handling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning. De skal også føre regnskaber, som kan væ-

re konsoliderede, over andre gasaktiviteter, der ikke vedrører transmission, distribution, LNG og

oplagring. Indtil den 1. juli 2007 skal de føre separate regnskaber over forsyningsaktiviteter til pri-

vilegerede kunder og forsyningsaktiviteter til ikke-privilegerede kunder. Indtægter fra ejerskab af

transmissions/distributionsnettet specificeres i regnskaberne. De skal i relevant omfang føre konso-

liderede regnskaber over andre ikke-gasrelaterede aktiviteter. De interne regnskaber skal omfatte en

særskilt balance og en særskilt resultatopgørelse for hver aktivitet.

4. Selskaberne skal i deres interne regnskaber redegøre for de regler for fordeling af aktiver, pas-

siver, udgifter og indtægter samt afskrivning, som de følger ved udarbejdelsen af de i stk. 3 om-

handlede separate regnskaber, jf. dog de regnskabsregler, der gælder nationalt. Disse interne regler

må kun ændres i ekstraordinære tilfælde. Sådanne ændringer skal anføres og være behørigt begrun-

det.

5. Årsregnskaberne skal i noterne vise alle større transaktioner, der er gennemført med tilknytte-

de selskaber.
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Kapitel VI

Tilrettelæggelse af systemadgangen

Artikel 18

Tredjeparts adgang

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres en ordning for tredjeparts adgang til transmissions- og

distributionssystemerne samt LNG-faciliteter, som bygger på offentliggjorte tariffer, som gælder

alle privilegerede kunder, herunder forsyningsselskaber, og anvendes objektivt og uden at diskrimi-

nere mellem systembrugere. Medlemsstaterne sikrer, at tarifferne eller de metoder, de er baseret på,

er godkendt forud for deres ikrafttræden af den regulerende myndighed, der henvises til i artikel 25,

stk. 1, og at disse tariffer - og metoderne, hvor kun disse godkendes - offentliggøres, inden de træ-

der i kraft.

2. Transmissionssystemoperatører skal, hvis det er nødvendigt, for at de kan udøve deres hverv,

bl.a. i forbindelse med grænseoverskridende transmission, have adgang til andre transmissionssy-

stemoperatørers net.

3. Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at der indgås langsigtede kontrakter, så-

fremt de overholder Fællesskabets konkurrenceregler.
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Artikel 19

Adgang til oplagring

1. Hvis det er teknisk og/eller økonomisk nødvendigt for at yde effektiv systemadgang med hen-

blik på forsyning af kunderne samt for tilrettelæggelse af adgang til hjælpefunktioner, kan med-

lemsstaterne ved tilrettelæggelse af adgang til lagerfaciliteter og linepack vælge en af eller begge

procedurerne i stk. 3 og 4. Disse procedurer baseres på objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier.

2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på de hjælpefunktioner og de midlertidige la-

gerfaciliteter i forbindelse med LNG-faciliteter, der er nødvendige for forgasningsprocessen og den

efterfølgende levering til transmissionssystemet.

3. Ved forhandlet adgang træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at

naturgasselskaber og privilegerede kunder inden for eller uden for det område, som dækkes af det

sammenkoblede system, kan forhandle om adgang til lagerfaciliteter og linepack, hvis dette er tek-

nisk og/eller økonomisk nødvendigt for at sikre effektiv systemadgang samt for at skaffe adgang til

andre hjælpefunktioner. Parterne er forpligtet til at forhandle om adgang til lagre, linepack og andre

hjælpefunktioner i god tro.
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Aftaler om adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner forhandles med den på-

gældende lagersystemoperatør eller de pågældende naturgasselskaber. Medlemsstaterne skal kræve,

at lagersystemoperatørerne og naturgasselskaberne offentliggør deres kommercielle hovedvilkår for

brug af lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner senest seks måneder efter dette direktivs

gennemførelse og herefter en gang om året.

4. Ved reguleret adgang, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at give na-

turgasselskaber og privilegerede kunder inden for eller uden for det område, som er dækket af det

sammenkoblede system, en adgangsret til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner på

grundlag af offentliggjorte tariffer og/eller andre betingelser og forpligtelser knyttet til brugen af

lagerfaciliteter og linepack, hvis dette teknisk og/eller økonomisk er nødvendigt for at sikre effektiv

adgang til systemet samt for etablering af adgang til andre hjælpefunktioner. Denne adgangsret for

privilegerede kunder kan gives ved at sætte dem i stand til at indgå forsyningsaftaler med andre

konkurrerende naturgasselskaber end systemets ejer og/eller operatør eller et tilknyttet selskab.

Artikel 20

Adgang til opstrømsrørledningsnet

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at naturgasselskaber og

privilegerede kunder, uanset hvor de hører hjemme, kan få adgang til opstrømsrørledningsnet, her-

under faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med sådan adgang, i overensstemmelse

med denne artikel, bortset fra de dele af sådanne net og faciliteter, der benyttes til lokale produkti-

onsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres. Kommissionen underrettes om foranstaltningerne

i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 33.
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2. Medlemsstaterne beslutter i overensstemmelse med de relevante retsakter, hvordan den i

stk. 1 omhandlede adgang gives. Medlemsstaterne skal have som målsætninger, at der foreligger en

rimelig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at ethvert mis-

brug af dominerende stilling undgås, idet de tager hensyn til sikre og regelmæssige forsyninger, ka-

pacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og beskyttelse af miljøet. Der kan tages hensyn til

følgende:

a) nødvendigheden af at nægte adgang, hvis de tekniske specifikationer er indbyrdes uforenelige,

og dette problem ikke kan løses rimelig let

b) nødvendigheden af at undgå vanskeligheder, som ikke kan overvindes rimelig let, og som kan

være til skade for en effektiv eksisterende og planlagt fremtidig kulbrinteproduktion, herunder

fra felter med marginal økonomisk rentabilitet

c) nødvendigheden af at respektere behørigt dokumenterede rimelige behov hos ejeren eller ope-

ratøren af opstrømsrørledningsnet for transport og forarbejdning af gas og de interesser, som

alle andre potentielt berørte brugere af opstrømsrørledningsnettet eller relevante forarbejd-

nings- eller håndteringsfaciliteter har

d) nødvendigheden af i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen at anvende deres love

og administrative procedurer i forbindelse med tildelingen af autorisationer til produktion el-

ler opstrømsudvikling.
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3. Medlemsstaterne sikrer, at der er indført en ordning til bilæggelse af tvister, der omfatter en af

parterne uafhængig myndighed, der har adgang til alle relevante oplysninger, således at tvister ved-

rørende adgang til opstrømsrørledningsnet kan bilægges hurtigt under hensyn til kriterierne i stk. 2

og antallet af parter, der måtte være involveret i at forhandle adgang til sådanne net.

4. I tilfælde af grænseoverskridende tvister gælder tvistbilæggelsesordningen i den medlemsstat,

der har jurisdiktion over det opstrømsrørledningsnet, hvortil der nægtes adgang. Når det pågælden-

de net henhører under mere end en medlemsstat i grænseoverskridende tvister, skal de pågældende

medlemsstater rådføre sig med hinanden for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv anvendes

overensstemmende.

Artikel 21

Nægtelse af adgang

1. Naturgasselskaber kan nægte adgang til systemet, hvis de ikke råder over den fornødne kapa-

citet, eller hvis adgang til systemet ville hindre dem i at opfylde de i artikel 3, stk. 2, omhandlede

offentlige serviceforpligtelser, som er blevet pålagt dem, eller på grund af alvorlige økonomiske og

finansielle problemer med take-or-pay-kontrakter under hensyn til kriterierne og procedurerne i ar-

tikel 27 og til den løsning, medlemsstaten har valgt i medfør af denne artikels stk. 1. Et sådant af-

slag skal være behørigt begrundet.
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2. Medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at et naturgasselskab,

som nægter adgang til systemet, fordi det ikke råder over den fornødne kapacitet, eller der mangler

sammenkobling, foretager de nødvendige udbygninger, for så vidt dette er rentabelt, eller en poten-

tiel kunde er villig til at betale for dem. Såfremt medlemsstaterne anvender artikel 4, stk. 4, træffer

de sådanne foranstaltninger.

Artikel 22

Ny infrastruktur

1. Større nye gasinfrastrukturer, dvs. sammenkoblingslinjer mellem medlemsstaterne, LNG- og

lagerfaciliteter, kan på anmodning undtages fra bestemmelserne i artikel 18, 19, 20 og artikel 25,

stk. 2, 3 og 4, på følgende betingelser:

a) investeringen skal øge konkurrencen i gasforsyningen og øge forsyningssikkerheden

b) risikoen i forbindelse med investeringen er så stor, at investeringen ikke ville finde sted,

medmindre en undtagelse blev indrømmet

c) infrastrukturen skal være ejet af en fysisk eller juridisk person, der i det mindste hvad angår

retlig form, er adskilt fra de systemoperatører, i hvis systemer denne infrastruktur vil blive

bygget
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d) der opkræves afgifter af brugerne af denne infrastruktur

e) undtagelsen må ikke være til skade for konkurrencen eller for, at det indre gasmarked funge-

rer tilfredsstillende, eller for, at det regulerede system, som infrastrukturen er koblet til, funge-

rer effektivt.

2. Stk. 1 finder også anvendelse i forbindelse med markante kapacitetsforøgelser i eksisterende

infrastrukturer eller ændringer af sådanne infrastrukturer, der muliggør udvikling af nye gasforsy-

ningskilder.

3. a) Den i artikel 25 omhandlede regulerende myndighed kan fra sag til sag træffe beslut-

ning om den undtagelse, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Medlemsstaterne kan dog fast-

sætte, at regulerende myndigheder skal forelægge deres udtalelse om anmodningen om

en undtagelse for det relevante organ i medlemsstaten til formel afgørelse. Denne udta-

lelse skal offentliggøres sammen med beslutningen.

b) i) Undtagelsen kan helt eller delvis omfatte henholdsvis den nye infrastruktur, den

eksisterende infrastruktur med betragteligt øget kapacitet eller ændringen af den

eksisterende infrastruktur.

ii) Når der træffes beslutning om at indrømme en undtagelse, skal der fra sag til sag

tages stilling til behovet for at fastsætte betingelser for undtagelsens varighed og

ikke-diskriminerende adgang til sammenkoblingslinjen.
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iii) Når der træffes beslutning om betingelserne i dette litra, skal der navnlig tages

hensyn til varigheden af kontrakterne, den ekstrakapacitet, der skal opbygges, el-

ler ændringen af den eksisterende kapacitet, projektets tidshorisont og nationale

forhold.

c) Når der indrømmes en undtagelse, kan den ansvarlige myndighed fastsætte reglerne og

ordningerne for administration og kapacitetsfordeling, for så vidt dette ikke forhindrer

gennemførelse af langsigtede kontrakter

d) Beslutningen om undtagelsen, herunder også de i litra b) nævnte betingelser, begrundes

behørigt og offentliggøres.

e) Hvis der er tale om en sammenkoblingslinje, træffes en beslutning om undtagelse efter

samråd med de øvrige berørte medlemsstater eller regulerende myndigheder.

4. Den kompetente myndighed giver straks Kommissionen meddelelse om beslutningen om

undtagelsen samt om alle relevante oplysninger i forbindelse med beslutningen. Disse oplysninger

kan forelægges Kommissionen i sammenfattet form, således at Kommissionen kan træffe en velbe-

grundet afgørelse.



15531/2/02 REV 2 ACA/bp 43
DG C III    DA

Oplysningerne skal navnlig omfatte:

a) en detaljeret begrundelse for, på hvilket grundlag den regulerende myndighed eller medlems-

staten har indrømmet undtagelsen, herunder de finansielle oplysninger, der begrunder behovet

for undtagelsen;

b) den analyse, der er foretaget af konkurrencevirkningen og det interne gasmarkeds effektive

funktion som følge af indrømmelsen af undtagelsen;

c) begrundelsen for den periode, undtagelsen skal gælde, samt for andelen af den samlede kapa-

citet for den pågældende gasinfrastruktur, som har fået indrømmet undtagelsen;

d) såfremt undtagelsen vedrører en sammenkoblingslinje, resultatet af samrådet med de berørte

medlemsstater eller regulerende myndigheder;

e) infrastrukturens bidrag til en diversifikation af gasforsyningen.

Inden to måneder efter modtagelsen af meddelelsen kan Kommissionen anmode om, at den regule-

rende myndighed eller medlemsstaten ændrer eller trækker beslutningen om indrømmelse af en

undtagelse tilbage. Denne periode kan forlænges med yderligere en måned, hvis Kommissionen øn-

sker yderligere oplysninger.



15531/2/02 REV 2 ACA/bp 44
DG C III    DA

Hvis den regulerende myndighed eller medlemsstaten ikke efterkommer en anmodning inden fire

uger, træffes der en endelig afgørelse efter den procedure, der er henvist til i artikel 30, stk. 2.

Kommissionen har tavshedspligt om forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Artikel 23

Markedsåbning og gensidighed

1. Medlemsstaterne sikrer, at de privilegerede kunder:

a) indtil den 1. juli 2004 omfatter: privilegerede kunder i henhold til artikel 18 i direktiv

98/30/EF. Medlemsstaterne offentliggør inden den 31. januar hvert år kriterierne for definitio-

nen af disse privilegerede kunder

b) senest fra den 1. juli 2004 omfatter: alle erhvervskunder

c) fra den 1. juli 2007 omfatter: alle kunder.
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2. For at undgå skævheder i åbningen af gasmarkederne:

a) må gasforsyningsaftaler med en privilegeret kunde i en anden medlemsstats system ikke være

forbudt, hvis kunden betragtes som privilegeret i begge systemer

b) kan Kommissionen i tilfælde, hvor transaktioner som beskrevet i litra a) afvises, fordi kunden

kun er privilegeret i et af de to systemer, under hensyn til markedssituationen og den fælles

interesse pålægge den transaktionsafvisende part at gennemføre den ønskede gasforsyning på

anmodning af en af de to systemers medlemsstater.

Artikel 24

Direkte linjer

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre:

a) at naturgasselskaber, der er etableret på deres område, kan forsyne privilegerede kunder via en

direkte linje

b) at enhver af disse privilegerede kunder på deres område kan blive forsynet med gas fra natur-

gasselskaber via en direkte linje.
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2. I tilfælde, hvor der stilles krav om autorisation (f.eks. bevilling, tilladelse, koncession, sam-

tykke eller godkendelse) til at etablere eller drive direkte linjer, fastlægger medlemsstaterne eller

den kompetente myndighed, som de udpeger hertil, kriterierne for udstedelse af autorisation til at

etablere eller drive sådanne linjer på deres område. Disse kriterier skal være objektive, gennemsig-

tige og ikke-diskriminerende.

3. Medlemsstaterne kan gøre autorisation til at etablere en direkte linje betinget af, enten at sy-

stemadgang er blevet nægtet på grundlag af artikel 21, eller at der indledes en tvistbilæggelsespro-

cedure i henhold til artikel 25.

Artikel 25

Regulerende myndigheder

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere kompetente organer, der fungerer som regulerende

myndigheder. Disse myndigheder skal være totalt uafhængige af interesser i gasindustrien. De skal i

det mindste have ansvar for at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling, at der er effektiv konkur-

rence, og at markedet fungerer effektivt ved i det mindste at overvåge navnlig

a) reglerne for styring og tildeling af sammenkoblingskapacitet i samråd med de regulerende

myndigheder i de medlemsstater, hvormed der er sammenkobling

b) ordninger til at klare kapacitetsbegrænsninger i det nationale gassystem
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c) den tid, det tager transmissions- og distributionsoperatører at foretage tilslutninger og repara-

tioner

d) transmissions- og distributionssystemoperatørers offentliggørelse af relevante oplysninger om

sammenkoblingslinjer, brug af nettet og tildeling af kapacitet til interesserede parter, under

hensyntagen til behovet for at behandle oplysninger, der ikke forelægges samlet, som forret-

ningsmæssigt fortrolige

e) den effektive adskillelse af regnskaber, som anført i artikel 17, for at sikre, at der ikke sker

krydssubsidiering mellem transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningsaktiviteter

f) betingelser for adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner som anført i ar-

tikel 19.

2. De regulerende myndigheder skal have ansvaret for fastsættelse eller godkendelse af i det

mindste de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, inden de træder

i kraft, for:

a) tilslutning og adgang til nationale net, herunder transmissions- og distributionstariffer, og be-

tingelser, vilkår og tariffer for adgang til LNG-faciliteter

b) tilvejebringelse af energibalanceringsydelser.
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3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte, at de regulerende myndigheder skal forelægge

de tariffer eller i det mindste de metoder, der er anført i stk. 2, samt de ændringer, der er anført i

stk. 4, til formel godkendelse for den relevante myndighed i medlemsstaten.

Disse tariffer eller metoder eller ændringer heri offentliggøres sammen med afgørelsen ved den

formelle vedtagelse.

4. De regulerende myndigheder skal have beføjelse til at kræve, at transmissions-, LNG- og

distributionssystemoperatørerne om nødvendigt skal ændre de vilkår og betingelser, herunder tarif-

fer og metoder, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, for at sikre, at disse er proportionelle og anvendes

på en ikke-diskriminerende måde.

5. Enhver part, der ønsker at klage over en transmissions-, LNG- eller distributionssystemope-

ratør vedrørende de i stk. 1, 2 og 4 og i artikel 19 omhandlede spørgsmål, kan indbringe en klage for

den regulerende myndighed, som i sin egenskab af tvistbilæggelsesmyndighed træffer afgørelse in-

den to måneder efter modtagelsen af klagen. Denne periode kan forlænges med yderligere to måne-

der, hvis de regulerende myndigheder ønsker yderligere oplysninger. Denne periode kan forlænges

yderligere med klagerens samtykke. En sådan afgørelse har bindende virkning, medmindre og indtil

den underkendes efter påklage.



15531/2/02 REV 2 ACA/bp 49
DG C III    DA

6. Enhver part, der er berørt, og som har ret til at klage over en afgørelse vedrørende metoder,

som er truffet i henhold til stk. 2, 3 eller 4, eller, når den regulerende myndighed har pligt til at

foretage høring, over de foreslåede metoder, kan senest inden for to måneder efter offentliggørelse

af afgørelsen eller forslaget til afgørelse, eller hurtigere, hvis fastsat af medlemsstaterne, klage over

afgørelsen. En sådan klage har ikke opsættende virkning.

7. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de regulerende myndigheder  er i

stand til at udføre de i stk. 1-5 omhandlede opgaver effektivt og hurtigt.

8. Medlemsstaterne udarbejder passende, effektive mekanismer med henblik på regulering, kon-

trol og gennemsigtighed for at hindre ethvert misbrug af dominerende stilling, navnlig til skade for

forbrugerne, og enhver form for aggressiv adfærd. Disse mekanismer skal tilgodese traktatens be-

stemmelser, særlig artikel 82.

9. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes passende foranstaltninger, herunder at der indledes for-

valtningsretlige eller strafferetlige procedurer i overensstemmelse med national lovgivning, over for

ansvarlige fysiske og juridiske personer, hvis bestemmelserne om fortrolig behandling i dette direk-

tiv ikke er blevet overholdt.

10. I tilfælde af grænseoverskridende tvister er den besluttende tvistbilæggelsesmyndighed den

regulerende myndighed, der har kompetence i forhold til den systemoperatør, som nægter brug af

eller adgang til systemet.
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11. Indbringelse af en klage, jf. stk. 5 og 6, udelukker ikke anvendelse af retsmidler i henhold til

fællesskabsretten og national ret.

Kapitel VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 26

Beskyttelsesforanstaltninger

1. Opstår der en pludselig krise på energimarkedet, eller opstår der fare for personers fysiske

sikkerhed, for apparaters eller anlægs driftssikkerhed eller systemets integritet, kan en medlemsstat

midlertidigt træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

2. Sådanne foranstaltninger må ikke forstyrre den måde, hvorpå det indre marked fungerer, mere

end højst nødvendigt og må ikke være mere vidtgående end det er strengt nødvendigt for at afhjælpe

de pludselige vanskeligheder, der er opstået.

3. Den pågældende medlemsstat underretter omgående de øvrige medlemsstater om foranstalt-

ningerne og underretter samtidig Kommissionen, som kan beslutte, at medlemsstaten skal ændre

eller ophæve foranstaltningerne, hvis de medfører konkurrenceforvridning og påvirker samhandelen

negativt på en måde, som strider imod den fælles interesse.
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Artikel 27

Undtagelser i forbindelse med take-or-pay-forpligtelser

1. Hvis et naturgasselskab får eller forventer at få alvorlige økonomiske og finansielle problemer

på grund af sine take-or-pay-forpligtelser i henhold til en eller flere kontrakter om køb af gas, kan

det ansøge den pågældende medlemsstat eller den udpegede kompetente myndighed om en midler-

tidig undtagelse fra artikel 18. Ansøgningerne skal efter medlemsstaternes valg indgives i hvert en-

kelt tilfælde, enten før eller efter, at der er nægtet adgang til systemet. Medlemsstaterne kan også

give naturgasselskabet mulighed for at vælge, om det vil indgive en ansøgning før eller efter, at der

er nægtet adgang til systemet. Når et naturgasselskab har nægtet adgang, skal ansøgningen indgives

snarest muligt. Ansøgningerne vedlægges alle relevante oplysninger om problemets art og omfang

samt om de skridt, naturgasselskabet har taget for at løse problemet.

Hvis alternative løsninger ikke ligger inden for rimelig rækkevidde, kan medlemsstaten eller den

udpegede kompetente myndighed under hensyn til stk. 3 beslutte at indrømme en undtagelse.
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2. Medlemsstaten eller den hertil udpegede kompetente myndighed underretter snarest muligt

Kommissionen om sin afgørelse om at indrømme en undtagelse og samtidig fremsende alle rele-

vante oplysninger angående undtagelsen. Disse oplysninger kan forelægges Kommissionen i sam-

menfattet form, således at Kommissionen kan træffe en velbegrundet afgørelse. Inden otte uger ef-

ter modtagelsen af denne underretning kan Kommissionen pålægge den pågældende medlemsstat

eller udpegede kompetente myndighed at ændre eller at tilbagekalde afgørelsen, hvorved der er ind-

rømmet en undtagelse.

Hvis den pågældende medlemsstat eller udpegede kompetente myndighed ikke efterkommer dette

krav inden fire uger, træffes der hurtigt en endelig afgørelse efter proceduren i artikel 30, stk. 2.

Kommissionen har tavshedspligt om forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

3. Medlemsstaten eller den udpegede kompetente myndighed og Kommissionen skal, når de

træffer afgørelse om de i stk. 1 omhandlede undtagelser, navnlig tage hensyn til følgende kriterier:

a) målsætningen om at skabe et konkurrencepræget gasmarked

b) behovet for at opfylde offentlige serviceforpligtelser og garantere forsyningssikkerheden

c) naturgasselskabets stilling på gasmarkedet og den faktiske konkurrence på dette marked
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d) omfanget af de økonomiske og finansielle problemer for naturgasselskaberne og transmissi-

onsselskaberne eller for de privilegerede kunder

e) datoerne for underskrivelsen af og betingelserne i den eller de pågældende kontrakter, herun-

der i hvor høj grad der heri tages højde for markedsændringer

f) bestræbelserne for at finde en løsning på problemet

g) i hvilket omfang selskabet på det tidspunkt, hvor det påtog sig de pågældende take-or-pay-

forpligtelser, under hensyn til direktivets bestemmelser med rimelighed kunne have forudset,

at der sandsynligvis ville opstå alvorlige problemer

h) i hvilken grad systemet er sammenkoblet med andre systemer og graden af disses interopera-

bilitet

i) de virkninger, som indrømmelse af en undtagelse vil få for den korrekte anvendelse af dette

direktiv med henblik på et velfungerende indre marked for naturgas.

En afgørelse om en anmodning om undtagelse vedrørende take-or-pay-kontrakter, der er indgået

inden dette direktivs ikrafttræden, må ikke føre til en situation, hvor det er umuligt at finde økono-

misk rentable alternative afsætningsmuligheder. Under alle omstændigheder antages det, at gassel-

skabet ikke har alvorlige vanskeligheder, så længe salget af naturgas ikke falder til under niveauet

for minimumsaftagelsesgarantier i take-or-pay-kontrakter om køb af naturgas, eller for så vidt den

pågældende take-or-pay-kontrakt om gaskøb kan tilpasses, eller naturgasselskabet kan finde alter-

native afsætningsmuligheder.
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4. Naturgasselskaber, der ikke har fået indrømmet en i stk. 1 omhandlet undtagelse, må ikke el-

ler må ikke længere nægte adgang til systemet på grund af take-or-pay-forpligtelser i henhold til en

kontrakt om køb af gas. Medlemsstaterne påser, at de relevante bestemmelser i kapitel VI, arti-

kel 18-25, overholdes.

5. Enhver undtagelse, der indrømmes i henhold til ovennævnte bestemmelser, skal være behørigt

begrundet. Kommissionen offentliggør afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

6. Kommissionen forelægger inden fem år efter dette direktivs ikrafttræden en beretning om er-

faringerne med anvendelsen af denne artikel, således at Europa-Parlamentet og Rådet rettidigt kan

overveje behovet for ændringer af denne artikel.

Artikel 28

Markeder under opbygning og isolerede markeder

1. Medlemsstater, som ikke er direkte tilsluttet en anden medlemsstats sammenkoblede system,

og som kun har en enkelt ekstern hovedleverandør, kan fravige artikel 4, 9, 23 og/eller 24 i dette

direktiv. Et forsyningsselskab med en markedsandel på over 75% betragtes som en hovedleveran-

dør. En sådan undtagelse udløber automatisk i det øjeblik, hvor mindst en af disse betingelser ikke

længere er opfyldt. Sådanne undtagelser meddeles Kommissionen.
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2. En medlemsstat, der kan anses for at være et marked under opbygning, og hvor gennemførel-

sen af dette direktiv volder væsentlige problemer, kan fravige artikel 4 og 7, artikel 8, stk. 1 og 2,

artikel 9 og 11, artikel 12, stk. 5, artikel 13, 17 og 18, artikel 23, stk. 1, og/eller artikel 24 i dette di-

rektiv. En sådan undtagelse udløber automatisk i det øjeblik, hvor den pågældende medlemsstat ik-

ke længere kan anses for at være et marked under opbygning. Sådanne undtagelser meddeles Kom-

missionen.

3. På den dato, hvor den i stk. 2 omhandlede undtagelse udløber, skal definitionen af privilege-

rede kunder medføre en åbning af markedet på mindst 33% af det nationale gasmarkeds samlede

årlige gasforbrug. To år derefter finder artikel 23, stk. 1, litra b), anvendelse, og tre år derefter fin-

der artikel 23, stk. 1, litra c), anvendelse. I perioden, indtil artikel 23, stk. 1, litra b), finder anven-

delse, kan den i stk. 2 omhandlede medlemsstat beslutte ikke at anvende artikel 18 for så vidt angår

hjælpefunktioner og midlertidige lagerfaciliteter i forbindelse med forgasningsprocessen og den ef-

terfølgende levering til transmissionssystemet.

4. Hvis gennemførelsen af dette direktiv volder væsentlige problemer i et begrænset geografisk

område i en medlemsstat, navnlig med hensyn til udvikling af transmissionsinfrastrukturen og større

distributionsinfrastruktur, kan medlemsstaten med henblik på investeringsfremme og på udvikling

af dette område anmode Kommissionen om en midlertidig undtagelse fra artikel 4 og 7, artikel 8,

stk. 1 og 2, artikel 9 og 11, artikel 12, stk. 5, artikel 13, 17 og 18, artikel 23, stk. 1, og/eller arti-

kel 24 for det pågældende område.
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5. Kommissionen kan indrømme en undtagelse som omhandlet i stk. 4 under hensyntagen især

til følgende kriterier:

− behovet for infrastrukturinvesteringer, som ikke vil være rentable på et konkurrencepræget

marked

− det fornødne investeringsniveau og udsigterne til et rimeligt afkast

− gassystemets størrelse og udbygningsgrad i det pågældende område

− udsigterne for det pågældende gasmarked

– det pågældende områdes eller den pågældende regions geografiske størrelse og karakteristika,

og de socioøkonomiske og demografiske faktorer.

a) For anden gasinfrastruktur end distributionsinfrastruktur må der kun indrømmes en undtagel-

se, hvis der ikke findes nogen gasinfrastruktur i det pågældende område, eller hvis en sådan

har eksisteret i mindre end ti år. Den midlertidige undtagelse må ikke række ud over de ti år,

der følger efter den første gasforsyning i området.

b) For distributionsinfrastrukturs vedkommende kan der indrømmes en undtagelse i en periode

på højst tyve år fra det tidspunkt, hvor der første gang leveres gas gennem det pågældende sy-

stem i området.
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6. Luxembourg kan blive omfattet af en undtagelse fra artikel 8, stk. 3, og artikel 9 for en perio-

de på fem år fra den 1. juli 2004. En sådan undtagelse tages op til fornyet undersøgelse inden udlø-

bet af 5-årsperioden og enhver beslutning om at forlænge undtagelsen i yderligere fem år træffes

efter proceduren i artikel 30, stk. 2. Kommissionen underrettes om alle sådanne undtagelser.

7. Kommissionen underretter under iagttagelse af kravet om tavshedspligt medlemsstaterne om

anmodninger, der er indgivet i henhold til stk. 4, inden den træffer afgørelse i henhold til stk. 5.

Denne afgørelse samt de undtagelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, offentliggøres i Den Europæi-

ske Unions Tidende.

8. Grækenland kan fravige artikel 4, 11, 12, 13, 18, 23 og/eller 24 i dette direktiv for så vidt an-

går de geografiske områder og perioder, der er anført i de bevillinger, som det har udstedt inden den

15. marts 2002 i henhold til direktiv 98/30/EF med henblik på udvikling og drift med eneret af di-

stributionsnet i bestemte geografiske områder.

Artikel 29

Revisionsprocedure

Hvis rapporten i artikel 31, stk. 3, når frem til den konklusion, at Kommissionen, på grund af den

effektive måde, hvorpå der er blevet givet netadgang i en medlemsstat - som skal sikre fuldstændig,

ikke-diskriminerende og uhindret netadgang - , må konstatere, at visse forpligtelser, som dette di-

rektiv pålægger selskaberne (herunder forpligtelserne vedrørende distributionssystemoperatørernes

selskabsmæssige uafhængighed) ikke står i forhold til det mål, der søges nået, kan den berørte

medlemsstat anmode Kommissionen om at blive undtaget fra det pågældende krav.
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Medlemsstaten skal omgående meddele Kommissionen sin anmodning samt alle de oplysninger,

som er nødvendige for at dokumentere, at konklusionen i rapporten om, at der sikres effektiv netad-

gang, vil blive fastholdt.

Inden tre måneder efter at Kommissionen er blevet underrettet om anmodningen vedtager den en

udtalelse om den berørte medlemsstats anmodning og fremsætter eventuelt forslag for Europa-

Parlamentet og Rådet om at ændre de relevante bestemmelser i direktivet eller træffe andre foran-

staltninger.

Artikel 30

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF , jf. dennes

artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 31

Rapportering

1. Kommissionen overvåger anvendelsen af dette direktiv; den tager det op til fornyet overvejel-

se og forelægger inden udgangen af det første år efter direktivets ikrafttræden og derefter hvert år,

en samlet situationsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal mindst indeholde føl-

gende:

a) indhøstede erfaringer og opnåede fremskridt med hensyn til skabelsen af et fuldstændigt og

velfungerende indre gasmarked og de resterende hindringer herfor, herunder aspekter som

markedsdominans, markedskoncentration, aggressiv og konkurrencebegrænsende adfærd

b) undtagelser, der er indrømmet i henhold til dette direktiv, herunder implementeringen af und-

tagelsen i henhold til artikel 13, stk. 2, med henblik på en eventuel revision af tærsklen

c) i hvilket omfang kravene vedrørende adskillelse og tariffer i dette direktiv har medvirket til at

sikre retfærdig og ikke-diskriminerende adgang til Fællesskabets gassystem og ensartede kon-

kurrenceniveauer, samt hvilke økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser åbningen

af gasmarkedet har haft for kunderne
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d) en undersøgelse af spørgsmål vedrørende systemkapaciteten og forsyningssikkerheden for

naturgas i Fællesskabet, navnlig den eksisterende og forventede balance mellem efterspørgsel

og udbud, under hensyntagen til den fysiske kapacitet for udveksling mellem områder og ud-

vikling af oplagring (herunder spørgsmålet om proportionalitet i markedsregulering på dette

område)

e) der vil blive rettet særlig opmærksomhed mod de foranstaltninger, der træffes i medlemssta-

terne til dækning af perioder med særlig høj efterspørgsel og til afhjælpning af bortfald af for-

syninger fra en eller flere leverandører

f) en generel vurdering af de fremskridt, der er opnået med hensyn til bilaterale forbindelser med

tredjelande, som producerer og eksporterer eller transporterer naturgas, herunder fremskridt

med hensyn til markedsintegration, handel og adgang til sådanne tredjelandes net

g) eventuelle harmoniseringsbehov, der ikke har tilknytning til direktivets bestemmelser.

Denne rapport kan eventuelt indeholde henstillinger.

2. Hvert andet år indeholder den i stk. 1 nævnte rapport også  en analyse af de forskellige foran-

staltninger, der er truffet i medlemsstaterne for at opfylde offentlige serviceforpligtelser, og en vur-

dering af, hvor effektive de har været, især deres indvirkning på konkurrencen på gasmarkedet.

Denne rapport kan også indeholde henstillinger vedrørende foranstaltninger, der skal træffes på na-

tionalt plan for at sikre høje standarder for offentlige tjenesteydelser eller foranstaltninger, der skal

forhindre opdeling af markedet.
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3. Kommissionen forelægger senest den 1. januar 2006 Europa-Parlamentet og Rådet en detalje-

ret rapport om fremskridtene med hensyn til at etablere det indre marked for gas. Rapporten skal

navnlig omhandle:

– eksistensen af en ikke-diskriminerende netadgang

– effektiv regulering

– udvikling af sammenkoblingsinfrastruktur, transitbetingelserne og forsyningssikkerhedssitua-

tionen i Fællesskabet

– i hvilken udstrækning små virksomheder og private får det fulde udbytte af markedets åbning,

navnlig for så vidt angår standarden for de offentlige tjenesteydelser

– i hvilken udstrækning markeder i praksis er åbne for en effektiv konkurrence

– i hvilken udstrækning kunder rent faktisk skifter leverandører og genforhandler tariffer

– prisudvikling, herunder forsyningspriser, i forhold til graden af markedsåbning.

– om tredjeparter har effektiv og ikke-diskriminerende adgang til oplagring af gas, når det ud

fra tekniske og økonomiske hensyn er nødvendigt for at sikre effektiv adgang til systemet
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– erfaringer indhøstet i forbindelse med anvendelsen af direktivet med hensyn til den effektive

uafhængighed af systemoperatører i vertikalt integrerede selskaber, og om der ud over funkti-

onel uafhængighed og regnskabsmæssig adskillelse er udviklet andre foranstaltninger, som

har virkninger, der svarer til den selskabsmæssige uafhængighed.

Kommissionen forelægger, når det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet forslag, navnlig med

henblik på at sikre høje standarder for offentlige tjenesteydelser.

Kommissionen forelægger, når det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet forslag, navnlig med

henblik på at sikre distributionssystemoperatørernes fulde og effektive uafhængighed inden den

1. juli 2007.

Artikel 32

Ophævelse

1. Direktiv 91/296/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 2004, uden at det berører kon-

trakter, der er indgået i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 91/296/EØF, som fortsat vil være gyl-

dige og vil skulle gennemføres i henhold til betingelserne i nævnte direktiv.

2. Direktiv 98/30/EF ophæves fra den 1. juli 2004; dette berører dog ikke medlemsstaternes for-

pligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse og anvendelse af nævnte direktiv. Henvisnin-

ger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold

til sammenligningstabellen i bilag B.
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Artikel 33

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest den 1. juli 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne kan udsætte gennemførelsen af artikel 13, stk. 1, indtil den 1. juli 2007.

3. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisnin-

gen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 34

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-

dende.
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Artikel 35

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG A

Foranstaltninger vedrørende forbrugerbeskyttelse

Med forbehold af Fællesskabets bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, særlig Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv 97/7/EF1 og Rådets direktiv 93/13/EF2, skal de foranstaltninger, der henvises til i

artikel 3, sikre, at kunder:

a) har ret til en kontrakt med deres gasleverandør, idet der i kontrakten angives følgende:

− leverandørens navn og adresse

− hvilke ydelser der leveres og på hvilket kvalitetsniveau, samt tidspunkt for første tilslut-

ning

− de typer vedligeholdelsesservice, der eventuelt tilbydes

− hvordan aktuel information om gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer kan indhentes

− kontraktens løbetid, betingelserne for fornyelse og afslutning af ydelserne og af kon-

trakten samt en eventuel ret til opsigelse

                                                
1 EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.
2 EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.
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– eventuel erstatning eller tilbagebetaling, hvis det i kontrakten fastsatte kvalitetsniveau

ikke overholdes og

− hvordan procedurerne for bilæggelse af tvister, jf. litra f) iværksættes.

Betingelserne skal være rimelige og velkendte på forhånd. Under alle omstændigheder under-

rettes der om betingelserne forud for kontraktens indgåelse eller bekræftelse. Hvis kontrakter-

ne indgås via mellemmænd, underrettes der også om betingelserne forud for kontraktens ind-

gåelse

b) underrettes med passende varsel, hvis leverandøren agter at ændre kontraktbestemmelserne,

og orienteres om deres ret til at hæve kontrakten, når de modtager denne underretning. Leve-

randørerne giver deres kunder direkte meddelelse om enhver gebyrforhøjelse, idet dette skal

ske på et passende tidspunkt og senest én normal faktureringsperiode efter forhøjelsens

ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, hvis de ikke godken-

der de nye betingelser, som gasleverandøren har underrettet dem om.

c) modtager gennemsigtige oplysninger om gældende priser og tariffer og om standardvilkår og

betingelser for adgang til og brug af gasleverancer.
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d) tilbydes et bredt udvalg af betalingsmetoder. Eventuelle forskelle i vilkår og betingelser skal

afspejle leverandørens omkostninger ved forskellige betalingssystemer. De generelle vilkår og

betingelser skal være rimelige og gennemsigtige. De skal anføres i et klart og forståeligt

sprog. Kunderne skal beskyttes mod urimelige eller vildledende salgsmetoder.

e) ikke skal betale for at skifte leverandør.

f) nyder godt af gennemsigtige, enkle og billige procedurer for behandling af deres klager. Så-

danne procedurer skal gøre det muligt at bilægge tvister hurtigt og rimeligt, og skal, hvis det

skønnes hensigtsmæssigt, indeholde bestemmelser om et erstatnings- og/eller tilbagebeta-

lingssystem. Når det er muligt, bør principperne i Kommissionens henstilling 98/257/EF1
 føl-

ges.

g) som er tilsluttet gassystemet, informeres i henhold til gældende national lovgivning om deres

rettigheder med hensyn til levering af naturgas af en bestemt kvalitet til rimelige priser.

________________________

                                                
1 EFT L 115 af 17.4.1998, s. 31.
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BILAG B
Sammenligningstabel

Direktiv 98/30/EC Dette direktiv
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Artikel 4
-
Artikel 5
Artikel 6

Artikel 7

-

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10

-

Artikel 11

-

Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14-16
-
Artikel 23
Artikel 17
-
Artikel 18 og 19
Artikel 20
Artikel 21, stk. 2, og 3, og artikel 22
Artikel 24
Artikel 25

Artikel 26

-
-
Artikel 27 og 28
-
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31

Artikel 1 Anvendelsesområde
Artikel 2 Definitioner
Artikel 3 Offentlige serviceforpligtelser og for-
brugerbeskyttelse
Artikel 4 Autorisationsprocedure
Artikel 5 Overvågning af forsyningssikkerheden
Artikel 6 Tekniske forskrifter
Artikel 7 Udpegning af transmissionssystemope-
ratører
Artikel 8 Transmissionssystemoperatørernes op-
gaver
Artikel 9 Adskillelse af transmissionssystemope-
ratører
Artikel 10 Transmissionssystemoperatørernes
tavshedspligt
Artikel 11 Udpegning af distributionssystemope-
ratører
Artikel 12 Distributionssystemoperatørernes op-
gaver
Artikel 13 Adskillelse af distributionssyste-
moperatører
Artikel 14 Distributionssystemoperatørernes
tavshedspligt
Artikel 15 Operatøren for et kombineret system
Artikel 16 Adgang til regnskaber
Artikel 17 Regnskabsmæssig adskillelse
Artikel 18 Tredjeparts adgang
Artikel 19 Adgang til oplagring
Artikel 20 Adgang til opstrømsrørledningsnet
Artikel 21 Nægtelse af adgang
Artikel 22 Ny infrastruktur
Artikel 23 Markedsåbning og gensidighed
Artikel 24 Direkte linjer
Artikel 25 Regulerende myndigheder
Artikel 26 Beskyttelsesforanstaltninger
Artikel 27 Undtagelser i forbindelse med take-
or-pay-forpligtelser
Artikel 28 Markeder under opbygning og isole-
rede markeder
Artikel 29 Revisionsprocedure
Artikel 30 Udvalg
Artikel 31 Rapportering
Artikel 32 Ophævelse
Artikel 33 Direktivets gennemførelse
Artikel 34 Ikrafttræden
Artikel 35 Adressater
BILAG A Foranstaltninger vedrørende forbru-
gerbeskyttelse

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 2. maj 2001 et forslag til direktiv om ændring af direktiv

96/92/EF og 98/30/EF1 med hjemmel i traktatens artikel 47, stk. 2, samt artikel 55 og

95.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 3. oktober 20012. Regionsud-

valget har besluttet ikke at afgive udtalelse.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 13. marts 20023, idet det

godkendte 157 ændringer, hvoraf 90 vedrører elektricitet og 67 naturgas. På baggrund

heraf forelagde Kommissionen et ændret forslag den 10. juni 20024.

4. Rådet vedtog sin fælles holdning den 3. februar 2003 i overensstemmelse med trakta–

tens artikel 251.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

5. Forslaget, der udgør en del af en pakke sammen med forordningen om betingelserne for

netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, indeholder

både "kvantitative" bestemmelser, der vedrører fuld markedsåbning for alle kunder pr.

1. januar 2005, og "kvalitative" bestemmelser, der vedrører regnskabsmæssig adskillelse

af transmissions- og distributionsselskaber, tredjeparts adgang og adgang til oplagring

af naturgas, regulerende myndigheder, offentlige serviceforpligtelser og forbrugerbe-

skyttelse.

III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

6. Rådet har fundet det mere effektivt og i bedre overensstemmelse med direktiv 96/92/EF

og 98/30/EF at omarbejde begge direktivers bestemmelser, som Parlamentet også har

foreslået.

                                                
1 EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 60.
2 EFT C 36 af 8.2.2002, s. 10.
3 EFT C ...
4 EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 393.
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7. Hovedelementerne i den fælles holdning er som følger:

a) Offentlige serviceforpligtelser og beskyttelse af endelige kunder (artikel 3 og bilag A;
artikel 31, stk. 2 og 3)

Rådet har sat sig som hovedprincip at beskytte endelige kunder og sikre et højt forbru-
gerbeskyttelsesniveau. Eksempler på foranstaltninger, der bidrager til høje standarder
for forbrugerbeskyttelse og -oplysning, findes i et bilag (bilag A), der er obligatorisk for
privatkunder. Forsyningspligten kan ganske vist fortolkes på nationalt plan, men skal
gennemføres på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Kommissionen skal
også forelægge en detaljeret rapport om offentlige serviceforpligtelser.

b) Regnskabsmæssig adskillelse af transmissionssystemoperatører (artikel 9) og distribu-
tionssystemoperatører (artikel 13 og 29 samt artikel 33, stk. 2)

Transmissions- og distributionssystemoperatører skal hvad angår retlig form, organisa-
tion og beslutningstagning være uafhængige af aktiviteter, der ikke vedrører henholds-
vis transmission eller distribution. Desuden skal disse operatører opfylde fire kriterier
for funktionel uafhængighed (bl.a. ligebehandling og forvaltningsmæssig uafhængig-
hed). Funktionel uafhængighed for så vidt angår den regnskabsmæssigt adskilte opera-
tørs ret til at træffe beslutninger må imidlertid ikke være til hinder for en vis form for
samordning mellem moderselskabet og dets datterselskaber.

Distributionssystemoperatører med 100 000 kunder eller derunder kan undtages fra
disse bestemmelser. Kommissionen skal også tage denne tærskel op til revision i for-
bindelse med sin rapportering. Desuden kan medlemsstaterne udsætte gennemførelsen
af kravet om distributionssystemoperatørernes selskabsmæssige uafhængighed, indtil
markedsåbningen er fuldstændig (artikel 33).

I forbindelse med revisionsproceduren i artikel 29 kan en medlemsstat på visse betingel-
ser, der hænger sammen med den måde, hvorpå der er blevet givet netadgang, anmode
Kommissionen om at blive undtaget fra sådanne krav som distributionssystemoperatø-
rers selskabsmæssige uafhængighed. Denne anmodning kan føre til, at Kommissionen
forelægger Parlamentet og Rådet forslag om at ændre de relevante bestemmelser i di-
rektivet eller træffe andre foranstaltninger.

c) Adgang til oplagring (artikel 19 og artikel 31, stk. 3)

Som omhandlet i Kommissionens forslag kan adgang til oplagring, linepack og hjælpe-
funktioner organiseres på grundlag af enten forhandlet eller reguleret adgang (med of-
fentliggjorte tariffer), idet det bemærkes (betragtning 21), at hvis der er tale om et mar-
ked med tilstrækkelig konkurrence, kan der gives adgang til oplagring, linepack og
hjælpefunktioner på grundlag af markedsbaserede mekanismer.

Hvad angår LNG-faciliteter sikrer teksten nu et minimum af adgang til offentliggjorte
tariffer til hjælpefunktioner og midlertidig oplagring, men udelukkende i relation til
LNG-aktiviteter. Samtidig præciserer teksten, under hvilke omstændigheder adgang til
oplagring kan begrænses, og minder om den vigtige rolle, som oplagringsfaciliteter
spiller for f.eks. forsyningssikkerheden (betragtning 20).

Kommissionen vil tage tredjeparts adgang til oplagring af naturgas op i den detaljerede
rapport, den skal forelægge senest den 1. januar 2006.
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d) Markedsåbning (artikel 23, artikel 28, stk. 2 og 3, og artikel 31, stk. 3) og gennemfø-
relse (artikel 33)

Rådet har fulgt den totrinsåbning, som Kommissionen har foreslået: 2004 for alle er-
hvervskunder, jf. Det Europæiske Råd i Barcelona, og 2007 for alle kunder. Desuden
omhandler teksten gradvis åbning af markedet for medlemsstater, der stadig kan anses
for at være markeder under opbygning (artikel 28).

Kommissionen skal senest den 1. januar 2006 forelægge en detaljeret rapport, bl.a. om
offentlig service-spørgsmål og forskellige spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen
af markedsåbningen og følgerne heraf.

Direktivet skal efterkommes senest den 1. juli 2004.

e) Regulerende myndigheder (artikel 25)

Den fælles holdning bekræfter Barcelona-konklusionerne om, at det er op til medlems-
staterne at fastsætte passende institutionelle ordninger, så de regulerende opgaver udfø-
res, men tydeliggør samtidig affattelsen af artikel 25, stk. 1, ved at fastsætte, at de uaf-
hængige regulerende myndigheder i det mindste skal have ansvar for at sikre, at der
ikke sker forskelsbehandling, at der er effektiv konkurrence, og at markedet fungerer ef-
fektivt ved i det mindste at kontrollere forskellige regler og betingelser som nævnt i
Kommissionens forslag. De skal også have ansvaret for forudgående godkendelse af i
det mindste de metoder, der ligger til grund for, hvilke betingelser og vilkår for tilslut-
ning til og adgang til net og for udligningstjenester der opstilles, og have beføjelse til at
kræve efterfølgende ændringer i disse vilkår og betingelser.

Teksten præciserer også bestemmelserne om hurtig behandling af klager i de admini-
strative organer (artikel 25, stk. 5 og 6).

f) Nye infrastrukturer (artikel 22)

I samme ånd som i bestemmelsen i forslaget til forordning om grænseoverskridende
elektricitetsudveksling har Rådet indføjet detaljerede bestemmelser (artikel 22), hvor-
efter større nye gasinfrastrukturer eller markante ændringer af eksisterende infrastruktu-
rer helt eller delvis undtages fra artikel 18 om tredjeparts adgang, artikel 19 om adgang
til oplagring og artikel 25, stk. 2 og 3, om forudgående godkendelse af vilkår og betin-
gelser for adgang. Denne undtagelse er underlagt strenge betingelser og skal kontrolle-
res af Kommissionen.

g) Regnskabsmæssig adskillelse (artikel 17)

Naturgasselskaber skal føre separate regnskaber over deres transmissions-,
distributions-, LNG- og oplagringsaktiviteter og over andre naturgasaktiviteter. Forsy-
ningsaktiviteter til privilegerede og ikke-privilegerede kunder skal bogføres separat i
disse selskabers regnskaber, indtil markedet er helt åbent.

h) Undtagelser (artikel 28, stk. 5 og 8)

I forlængelse af de undtagelser, der allerede er indrømmet i henhold til direktiv
98/30/EF (f.eks. for markeder under opbygning og isolerede markeder samt take-or-pay-
forpligtelser), gives der med den fælles holdning mulighed for tidsbegrænsede undtagel-
ser for distributionsinfrastrukturer i bestemte geografiske områder.



15531/2/02  REV 2 ADD 1 bms/hkm/AV/hkj 5
DG C II    DA

Kommissionen anmodes om regelmæssigt at tage alle undtagelser i henhold til dette di-
rektiv op til revision i forbindelse med sin rapportering.

IV. GODKENDTE ÆNDRINGER

8. Rådet har accepteret følgende ændringer, nogle af dem i substansen, nogle delvis og

nogle i princippet. Selv om Parlamentet har vedtaget nogle af ændringerne i relation til

elektricitetsforslaget, er de efter Rådets opfattelse også relevante for naturgasforslaget.

Titlen:
Ændring 91: det foreslåede direktiv opdeles i to separate retsakter

Betragtningerne:
Ændring 2: henvisning til chartret om grundlæggende rettigheder (betragtning 32)
Ændring 92: konsekvensændring som følge af opdelingen af forslaget
Ændring 93 og 98: liste over hindringerne for et velfungerende energimarked
(betragtning 2 og 5)
Ændring 97: gentager Det Europæiske Råds og Europa-Parlamentets opfordring til en
hurtig indsats for at fuldføre det indre marked for energi (betragtning 3)
Ændring 7: understreger, at netadgangen bør være ikke-diskriminerende (betragtning 7)
Ændring 22: konsekvensændring i relation til ændring 1 (betragtning 29)
Ændring 94: understreger, at et frit valg af leverandør kun er muligt i et helt åbent mar-
ked (betragtning 4)
Ændring 95 og 96: betydningen af adgang til tredjelandes net (betragtning 5)
Ændring 99: systemoperatørernes uafhængighed (betragtning 8)
Ændring 100: undtagelse af små distributionsselskaber fra den administrative byrde
(betragtning 11)
Ændring 101: medlemsstaterne er nødt til at træffe yderligere foranstaltninger for at
sikre gennemsigtige og ikke-diskriminerende tariffer for adgang til nettene (betragt-
ning 21)
Ændring 103 og 104: de regulerende myndigheders betydning og opgaver (betragt-
ning 13 og 15)
Ændring 105: fordelene ved det indre marked bør indirekte bidrage til jobskabelse som
følge af de effektiviseringsgevinster, som virksomhederne opnår (betragtning 16)
Ændring 106 og 107: gradvis markedsåbning (betragtning 17 og 18)
Ændring 109: understreger nødvendigheden af at overvåge ligevægten mellem forsy-
ning og efterspørgsel, så der kan træffes passende foranstaltninger (betragtning 22)
Ændring 108: nødvendigt at tydeliggøre bestemmelserne for adgang til oplagring (be-
tragtning 19)
Ændring 110 og 117: netadgang for biogas og gas fremstillet af biomasse (betragt-
ning 23)
Ændring 111: betydningen af langfristede take-or-pay-kontrakter (betragtning 24)
Ændring 112: underretning om kundernes ret til levering (betragtning 25)

Artiklerne
Ændring 116: konsekvensændring i relation til ændring 1 (artikel 1 i begge direktiver)
Ændring 118: udvider anvendelsesområdet til at omfatte biogas og gas fra biomasse
(artikel 1)
Ændring 34: definition af privilegerede kunder (artikel 2, nr. 28)
Ændring 119 og 120: definition af oplagrings- og LNG-faciliteter (artikel 2, nr. 9, 10 og
11)
Ændring 123: definition af sikkerhed (artikel 2, nr. 32)
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Ændring 125: tilføjelse af målet om at opnå et bæredygtigt naturgasmarked (artikel 3,
stk. 1) og udvidelse af de offentlige serviceforpligtelser (artikel 3, stk. 2)
Ændring 42 (delvis): foranstaltninger til beskyttelse af sårbare kunder (artikel 3, stk. 3)
Ændring 126: muligheden for, at privilegerede kunder kan skifte leverandør (artikel 3,
stk. 3)
Artikel 127 og 128: underretning om den mulige indvirkning på konkurrenceforholdene
af foranstaltninger i forbindelse med offentlige serviceforpligtelser samt Kommissio-
nens rapportering (artikel 3, stk. 6, og artikel 31, stk. 2)
Ændring 130 (delvis) og 132: overvågning af forsyningssikkerheden omfatter også net-
tenes kvalitet og vedligeholdelse (artikel 5) samt Kommissionens rapportering (arti-
kel 31, stk. 1)
Ændring 61: en systemoperatør, der er en del af et vertikalt integreret selskab, skal være
uafhængig (artikel 9)
Ændring 137 (delvis): præciserer transmissionssystemoperatørens ret til at træffe be-
slutninger (artikel 9, stk. 2, litra c), artikel 13, stk. 2, litra c), og artikel 15, litra c))
Ændring 162: medlemsstaterne kan kræve, at transmissionssystemoperatører opfylder
mindstekrav vedrørende systemet (artikel 8, stk. 3)
Ændring 59 og 135 (delvis): kriterier for vilkår og betingelser for afstemning af under-
skud/overskud inden for transmissionssystemet (artikel 8, stk. 2)
Ændring 66: præciserer retten til adgang til regnskaber (artikel 16, stk. 1)
Ændring 149 og 184: præciserer de regulerende myndigheders opgaver (artikel 25,
stk. 1-3)
Ændring 150 og 151: de regulerende myndigheders beføjelse til at kræve, at operatø-
rerne ændrer vilkår og betingelser (artikel 25, stk. 4), samt effektiv behandling af klager
(artikel 25, stk. 5 og 6)
Ændring 85, 86 og 153: krav til Kommissionens rapportering (artikel 31, stk. 1)
Ændring 129, 158, 159 og 160 (i substansen): oplysninger, der skal gives til kunderne
(bilag A).

V. IKKE-INDARBEJDEDE ÆNDRINGER

9. Rådet er af den opfattelse, at ændring 98, 108, 121, 122, 124, [] 131, 133, 138, 139, 142,

183, 161, 175, 145, 146, 148, 152 og 155 [] enten ikke er i overensstemmelse med det

foreslåede naturgasdirektiv, er for restriktive, ikke ligger inden for direktivets anvendel–

sesområde eller allerede er omfattet af eksisterende bestemmelser, og har derfor

besluttet ikke at indarbejde dem i den fælles holdning. Kommissionen har navnlig

forkastet ændring 91 (med konsekvensændringer), 95, 96, 121, 122, 133, 138, 139, 142,

146, 148, 152, 155, 161, 175 og 183.

________________________
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Vedr.: – Vedtagelse af en fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og ophævelse
af direktiv 98/30/EF

– Afgørelse om anvendelse af skriftlig procedure

1. Den 2. maj 2001 sendte Kommissionen Rådet et forslag om ændring af direktiv 96/92/EF

(elektricitet) og direktiv 98/30/EF (gas) om fælles regler for det indre marked for elektricitet

og naturgas. Af klarheds- og forenklingshensyn har Rådet og Europa-Parlamentet fundet det

hensigtsmæssigt at omformulere bestemmelserne i begge direktiver.

2. Forslaget er baseret på EF-traktatens artikel 47, stk. 2, artikel 55 og artikel 95. Den fælles

beslutningsprocedure (artikel 251) finder derfor anvendelse. Det Økonomiske og Sociale

Udvalg afgav udtalelse den 20. september 2000, og Regionsudvalget har besluttet ikke at

afgive udtalelse. På baggrund af Europa-Parlamentets udtalelse af 13. marts 2002 fremsendte

Kommissionen sit ændrede forslag til Rådet den 10. juni 2002.
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3. Energigruppen har gennemgået det ændrede forslag og Europa-Parlamentets ændringsforslag

og er nået til enighed om et udkast til Rådets fælles holdning. Teksten til udkastet til fælles

holdning, som den foreligger efter gennemgang hos jurist-lingvisterne, findes i dokument

15531/02 ENER 317 CODEC 1642.

4. Et udkast til Rådets begrundelse findes i addendum til dokument 15531/02 ENER 317

CODEC 1642.

5. Da der kun er kort tid til Europa-Parlamentets næste mødeperiode, som begynder den 10. fe-

bruar, er det nødvendigt at anvende skriftlig procedure, der indledes den 29. januar og afslut-

tes den 31. januar kl. 17.00.

6. De Faste Repræsentanters Komité vil derfor kunne henstille til Rådet, at det:

– vedtager sin fælles holdning, som den foreligger i dokument 15531/02 ENER 317

CODEC 1642, og sender den til Europa-Parlamentet sammen med sin begrundelse, jf.

traktatens artikel 251, stk. 2;

– optager erklæringerne i bilaget i sin protokol.

De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at godkende anvendelsen af skriftlig procedure

med henblik herpå.

________________________
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BILAG

Kommissionens erklæringer til Rådets protokol:

1. Kommissionens erklæringer ad nye infrastrukturer (artikel 22)

"I tilfælde af ikke-diskriminerende og transparente auktioner, som er godkendt af den regel-
udstedende myndighed i overensstemmelse med direktivet (el. forordningen), bekræfter
Kommissionen, at der er tale om tredjemands reglementerede adgang i henhold til direktivet
(forordningen).

"Kommissionen understreger, at den agter at fortolke denne undtagelse restriktivt for at sikre,
at den begrænses til det nødvendige minimum, navnlig hvad angår undtagelsens varighed og
den relevante kapacitet i det projekt, som undtagelsen vedrører, for at nå målet om at finan-
siere investeringer med et usædvanlig højt risikoniveau."

2. Erklæring fra Kommissionen ad artikel 32

"Ophævelse af direktiv 91/296/EØF af 31. maj 1991 vedrørende transit af naturgas over over-
ordnede net rejser ikke tvivl om de juridiske rammer for fremtidige langtidskontrakter, der er
af betydning for at sikre Den Europæiske Unions forsyningssikkerhed."

________________________
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2001/0077 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af

direktiv 96/92/EF

og

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og ophævelse af direktiv

98/30/EF

A. SAGSFORLØB

Den 13. marts 2001 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af direktiv 96/92/EF og 98/30/EF om fælles regler for det indre marked
for henholdsvis elektricitet og naturgas (KOM(2001) 125 endelig - 2001/0077 (COD)) med
henblik på vedtagelse efter den i EF-traktatens artikel 251 fastsatte procedure for fælles
beslutningstagning1.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 17. oktober 2001.

Regionsudvalget har ikke afgivet nogen udtalelse om forslaget.

I forbindelse med førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet den 13 marts 2002 en række
ændringsforslag.

Den 7. juni 2002 ændrede Kommissionen sit forslag og indarbejdede fuldtud, dele af eller
principperne fra mange af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet havde vedtaget ved
førstebehandlingen.

Rådet fastlagde i overensstemmelse med traktatens artikel 251 sin fælles holdning om det
dette forslag til direktiv den 3. februar 2003.

                                                
1 EFT ...
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B. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens forslag tager sigte på at opnå ensartede spilleregler for samtlige
markedsdeltagere på EU's el- og gasmarkeder. Eldirektivet (96/92/EF) og gasdirektivet
(98/30/EF) har været til gavn for store forbrugere, som derigennem har opnået lavere priser
og bedre servicestandarder. Disse direktiver giver dog medlemsstaterne en række valg med
hensyn til markedsåbning, tilrettelæggelse af netadgang og regulering af markedet. Det har
vist sig i praksis, at dette fører til konkurrenceforvridninger, da nogle medlemsstaters
markeder er mere åbne for reel konkurrence end andres.

Derfor fremsatte Kommissionen det nævnte direktivændringsforslag. Det søger gradvis at
opnå en fuldstændig åbning af el- og gasmarkederne, høje standarder for offentlig service og
en forsyningspligt for elektricitet. Det afskaffer muligheden for forhandlet adgang til gas- og
elnet og forpligter medlemsstaterne til at påbyde, at transmissions- og
distributionsnetoperatører skal drives som retlige enheder, der er adskilt fra andre dele af
deres erhvervsmæssige aktiviteter (såkaldt selskabsmæssig adskillelse). Desuden skal alle
medlemsstater udpege en regulerende myndighed, der skal have et sæt minimumsbeføjelser.

Inden for rammerne af tiltrædelsesprocessen har kandidatlandene under
tiltrædelsesforhandlingerne indgået forpligtelser med hensyn til de eksisterende el- og
gasdirektiver. Kommissionen forventer, at nye medlemsstater opfylder de forpligtelser, der
opstår som følge af disse nye direktiver, men den indrømmer, at det i særlige, behørigt
begrundede tilfælde kan blive nødvendigt at tillade en gradvis indslusning på sådanne
yderligere integrerede el- og gasmarkeder. Kommissionen går dog ud fra, at der ikke vil blive
tale om at tillade nogen permanent undtagelse.

C. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS FÆLLES HOLDNINGER

Hovedelementerne i Kommissionens forslag er bevaret i hver af de fælles holdninger. Rådet
har indarbejdet næsten alle Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen havde
accepteret i sit ændrede forslag, enten i den samme form eller på en måde, der ikke i
væsentlig grad ændrer intentionen i ændringsforslagene. De fleste af de ændringer, som Rådet
har foretaget, styrker Kommissionens forslag eller gør teksten klarere, uden at forslagets
substans ændres.

De vigtigste forskelle i forhold til Kommissionens forslag er udskydelsen af fristen for fuld
åbning af markederne indtil juli 2007 - hvilket står i modsætning til 2005 som forslået af
Kommissionen og støttet af Europa-Parlamentet - og fristen for indførelse af selskabsmæssig
adskillelse for distributionssystemoperatører indtil juli 2007 - hvilket står i modsætning til den
1. januar 2004 som forslået af Kommissionen og støttet af Europa-Parlamentet. For at nå til et
kompromis kan Kommissionen også støtte den fælles holdning, hvad angår disse punkter. Det
bør understreges, at der ikke er knyttet nogen betingelser til 2007-fristen for fuldstændig
åbning af markederne, og at den ikke vil blive taget op til diskussion igen.

Ved førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet 157 ændringsforslag til Kommissionens
oprindelige forslag. Som følge af udtalelsen fra Europa-Parlamentet indarbejdede
Kommissionen adskillige substansændringer i sit ændrede forslag. Ud af de vedtagne 157
ændringsforslag accepterede Kommissionen 15 ændringsforslag i den af Parlamentet
foreslåede form eller med mindre omskrivninger (ændringsforslag 2, 5, 13, 15, 20, 28, 32, 34,
47, 58, 61, 117, 123, 162 og 171). 57 ændringsforslag blev accepteret i princippet (6-8, 12,
30, 33, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 53-55, 57, 59, 60, 65, 66, 70, 75-79, 82, 84, 86, 89, 90, 95/96,
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109-112, 118-120, 124, 127-132, 135, 137, 140, 145, 151, 153, 158-160 og 163), og 16
ændringsforslag blev delvis accepteret (ændringsforslag 4, 14, 18, 41-43, 51, 56, 62, 103, 104,
125, 126, 149, 172, 182 og 184).

De detaljerede bemærkninger om, hvordan Kommissionen indarbejdede de 88
ændringsforslag fra Parlamentet, som den accepterede, findes i det ændrede forslag af 7. juni
2002 (KOM(2002) 304 endelig udg.). Hvorfor de øvrige ændringsforslag blev forkastet er
også beskrevet i det nævnte dokument. Der mindes om, at ud af de 69 forkastede
ændringsforslag fra Parlamentet blev 28 forkastet, fordi de indebar, at Kommissionen forslag
blev splittet op to direktivforslag, ét om elektricitet og ét om gas. Kun 41 ud af de 157
vedtagne ændringsforslag blev forkastet på grund af deres materielle indhold.

Denne meddelelse er derfor koncentreret om forskellene mellem de fælles holdninger og
Kommissionens ændrede forslag af 7. juni 2002.

GENERELT

To af Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen havde accepteret i sit ændrede
forslag, er blevet forkastet af Rådet. Det drejer sig om ændringsforslag 12 og 15, som vedrørte
betragtningerne. Ingen af de ændringsforslag, Kommissionen havde accepteret, og som
vedrørte den dispositive del, er blevet forkastet.

De fælles holdninger har fulgt Parlamentets ændringsforslag, der gik ud på at splitte
Kommissionens forslag op på to tekster, hvoraf den ene er en ændring af eldirektivet
96/92/EF, og den anden ændrer gasdirektivet 98/30/EF. Kommissionen havde forkastet disse
ændringsforslag.

Ændringsforslag 156 og 157 er blevet forkastet af Rådet med den begrundelse, at der ikke er
tale om ændringsforslag, fordi de fastsætter, at direktivet skal træde i kraft på tyvendedagen
efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende (156), og at direktivet er rettet til
medlemsstaterne (157).

A. EL-DIREKTIVET

Betragtninger

Der er ikke foretaget nogen større ændringer af betragtningerne, nogle ubetydelige ændringer
tydeliggør teksten, og nogle ændringer afspejler forskellene mellem den fælles holdning og
Kommissionens ændrede forslag.

Det forkastede ændringsforslag 12 vedrører betragtning 15 om de regulerende myndigheders
beføjelser. Kommissionen bemærker, at ånden i ændringsforslaget, der fremhæver
betydningen af retligt bindende metoder til fastsættelse af nettariffer, er medtaget i
betragtningen og i den dispositive del af direktivet (artikel 23). Den del af ændringsforslaget,
hvor det fastslås, at de regulerende myndigheder skal være uafhængige af regeringerne, var
blevet forkastet af Kommissionen i dens ændrede forslag.

Det forkastede ændringsforslag 15 vedrører betragtning 20. Ændringsforslaget pointerer
behovet for fastsættelse af en frist for fuldstændig markedsåbning. Dette er ikke medtaget i
betragtningen, men der fastsættes en frist for fuldstændig markedsåbning i artikel 21.
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Artikel 3 - Offentlige serviceforpligtelser

Kommissionens forslag og Parlamentets stillingtagen udvidede forsyningspligten til at gælde
alle kunder. Den fælles holdning begrænser forsyningspligten til kun at omfatte privatkunder,
og - hvor medlemsstaterne finder det hensigtsmæssigt - små virksomheder.

Kommissionen kan acceptere begrænsningen i den fælles holdning, da specielt privatkunder
og små virksomheder - hvor det er hensigtsmæssigt - har det største behov for at være
beskyttet og have sikkerhed med hensyn til deres elforsyning. Medlemsstaterne kan beslutte
at sikre, at en større gruppe af virksomheder skal være omfattet af forsyningspligten, forudsat
at sådanne foranstaltninger er forenelige med fællesskabsretten.

Bilaget, der indeholder foranstaltninger vedrørende forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed
i aftaler og vilkår, almindelig information og ordninger for bilæggelse af tvister, var
obligatorisk for alle kunder i Kommissionens forslag, og det blev støttet af Parlamentet. Den
fælles holdning bibeholder kun foranstaltningerne som obligatoriske, for så vidt angår
privatkunder. Kommissionen kan acceptere dette kompromis, da specielt privatkunder har
behov for denne type beskyttelse i et konkurrencepræget miljø.

I stk. 4 i denne artikel (artikel 3) tilføjer den fælles holdning, at enhver form for kompensation
for eller enerettigheder til at udføre offentlige serviceforpligtelser skal indrømmes på en ikke-
diskriminerende og gennemsigtig måde. Kommissionen finder, at denne tydeliggørelse er en
forbedring af teksten.

Hvad angår bestemmelsen om energimærkning, havde Kommissionen ud over specificeringen
i leverandørens regning af den samlede brændselssammensætning i det foregående år og de
energikilder, der anvendes til produktion af den leverede elektricitet, også foreslået, at
regningerne skulle indeholde en specificering af hver energikildes miljøpåvirkning i form af
drivhusgasemissioner. Den fælles holdning fastholder forpligtelsen til at afgive en
specificering af leverandørens samlede brændselssammensætning, men ikke af den i hvert
tilfælde leverede elektricitet. Miljøpåvirkningen fra de forskellige kilder skal være til rådighed
på et særligt websted, som der skal henvises til på regningen. Bortset fra CO2-emissioner skal
det pågældende websted også indeholde oplysninger om radioaktivt affald.

Kommissionen anser, at indførelse af en obligatorisk energimærkning fra leverandørernes
side udgør et skridt fremad i retning af opnåelse af gennemsigtighed i elproduktionen. Det, at
alle kunder via deres regning får en specificeret opgørelse over de energikilder, der er benyttet
til produktion af den leverede elektricitet, er vigtig af gennemsigtighedshensyn og vil gøre det
muligt for forbrugerne at udøve deres ret til at vælge leverandør ikke blot på basis af prisen,
men også ud fra brændselssammensætningens produktionskarakteristika og miljøpåvirkning.
Kommissionen vil følge gennemførelsen af denne energimærkning nøje, og bestemmelsen vil
blive specielt behandlet i den rapport, som Kommissionen skal offentliggøre hvert år
(artikel 28).

Artikel 6 - Bevillingsprocedure

Kommissionens forslag indarbejdede Parlamentets ændringsforslag, der gik ud på at strømline
og fremskynde bevillingsprocedurerne for små (under 15 MW) og decentrale producenter.
Den fælles holdning bevarer denne ide, men omformulerer den til "Medlemsstaterne sikrer, at
der ved bevillingsprocedurerne for små og/eller decentrale producenter tages hensyn til deres
begrænsede størrelse og potentielle indvirkning". Kommissionen kan acceptere den
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omformulering, da den ikke ændrer målet, som er at opnå hurtigere bevillingsprocedurer for
mindre decentrale producenter.

Artikel 7 - Udbud med henblik på ny kapacitet

For at undgå mangel på elproduktionskapacitet pålagde Kommissionens forslag
medlemsstaterne som et sikkerhedsnet at fastsætte mulighed for iværksættelse af en
udbudsprocedure, hvis markedet ikke etablerer tilstrækkelig produktionskapacitet på grundlag
af bevillingsproceduren.

Den fælles holdning giver medlemsstaterne denne mulighed eller mulighed for at vedtage
andre tilsvarende procedurer, der opfylder samme krav om gennemsigtighed og ikke-
diskriminering. Kommissionen kan acceptere denne tilføjelse, fordi formålet med
bestemmelsen, nemlig at der i tilfælde af markedssvigt findes et sikkerhedsnet, fastholdes.
Det overlades til medlemsstaterne at beslutte, om de finder udbudsproceduren eller en anden
fremgangsmåde, f.eks. kapacitetsbetaling, mest hensigtsmæssig.

Artikel 10/15 - Selskabsmæssig adskillelse af transmissions- og distributionssystemoperatører

Teksten i artiklerne i den fælles holdning har gjort det klart, at selskabsmæssig adskillelse
ingenlunde indebærer krav om overførsel af ejerskab til aktiver til den selkabsmæssigt
adskilte systemoperatør. Teksten gør det også tydeligere, at der bør eksistere en vis grad af
samordning mellem ejeren af aktiverne og systemoperatøren for at sikre, at ejerens udbytte af
aktiverne tilgodeses. Kommissionen kan acceptere denne tydeliggørelse. Uden en sådan
præcisering kunne det påstås, at den selskabsmæssigt adskilte systemoperatør ville have
eneret til at træffe beslutning om investeringer, hvilket faktisk ville være det samme som
ejerskabsadskillelse. Skønt de daglige investeringsbeslutninger selvsagt vil blive truffet af
systemoperatøren, er det hensigtsmæssigt, at f.eks. systemoperatørens årlige
finansieringsprogram drøftes med ejeren af aktiverne.

Artikel 21 - Markedsåbning

Den fælles holdning sætter fristen for fuldstændig markedsåbning til den 1. juli 2007. I
Kommissionens forslag, som blev støttet af Parlamentet, var fristen fastsat til 2005. For at nå
til et kompromis kan Kommissionen acceptere denne udskydelse af fristen. Det er af største
vigtighed, at direktivet fastsætter en helt ubetinget frist for, hvornår markedsåbningen skal
være gennemført for alle kunder, således at alle kunder på mellemlangt sigt kan nyde godt af
det indre marked.

Artikel 26 - Undtagelser

Der er fastsat mulighed for at gøre en undtagelse fra forpligtelsen til at have ikke-
diskriminerende bevillingsprocedurer i forbindelse med etablering af ny produktionskapacitet
for isolerede mikrosystemer, der defineres som systemer uden forbindelse med andre
systemer med et årligt forbrug på under 500 GWh. Undtagelsen gælder kun for udvidelse og
opgradering af eksisterende anlæg og ikke for etablering af nye produktionsanlæg, for hvilke
bevillingsproceduren fortsat gælder.

For elektricitetssystemer, der af tekniske grunde har væsentlige problemer med at indføre
forbrugervalg for alle erhvervskunder, kan Kommissionen for en periode på højst 18 måneder
efter den 1. juli 2004 indrømme en undtagelse fra forpligtelsen til at give alle erhvervskunder
ret til at vælge deres leverandør. Visse medlemsstater har anført, at det på grund af særlige
forbrugsmønstre hos nogle af de mindre industrikunder vil blive vanskeligt at skille alle
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erhvervskunder ud fra privatkunder. Denne undtagelse vil gælde for en meget begrænset
gruppe af erhvervskunder.

Kommissionen kan acceptere disse undtagelser, da de har en meget begrænset økonomisk
indvirkning på det indre marked.

Hvis den rapport, der skal offentliggøres i 2006, når frem til den konklusion, at
Kommissionen, på grund af den effektive måde, hvorpå der er blevet givet netadgang i en
medlemsstat - som skal sikre fuldstændig, ikke-diskriminerende og uhindret netadgang - må
konstatere, at visse forpligtelser, som dette direktiv pålægger selskaberne (herunder
forpligtelserne vedrørende distributionssystemoperatørernes selskabsmæssige uafhængighed)
ikke står i forhold til det mål, der tilstræbes, kan den berørte medlemsstat indgive anmodning
til Kommissionen om at blive undtaget fra det pågældende krav. Kommissionen skal inden tre
måneder efter modtagelsen af anmodningen afgive udtalelse herom og kan eventuelt
forelægge forslag for Rådet og Parlamentet.

Dette er en hensigtsmæssig præcisering. Under alle omstændigheder har Kommissionen ret til
at tage initiativ til at ændre lovgivningen, hvis omstændighederne viser, at det er
hensigtsmæssigt.

Artikel 27 og 28 - Revisionsprocedure og rapportering

Rapporteringsbestemmelserne er blevet udvidet i betydelig grad. De forpligter Kommissionen
til at offentliggøre mere detaljerede rapporter vedrørende forsyningssikkerhed,
markedsåbningens indvirkning på kvaliteten af offentlige tjenesteydelser og
energimærkningsbestemmelsen.

Derudover skal Kommissionen senest den 1. januar 2006 offentliggøre en særlig rapport, der
viser, hvilke fremskridt der gjort med hensyn til etableringen af de indre markeder for
elektricitet og gas, hvordan prisudviklingen og serviceniveauet har været, om
systemoperatørernes uafhængighed er opnået, om netadgangen og reguleringen er blevet
effektiv, og i hvilken udstrækning konkurrencen er blevet effektiv. Rapporten skal navnlig
fokusere på de indhøstede erfaringer i forbindelse med anvendelsen af direktivet med hensyn
til den effektive uafhængighed, som systemoperatørerne har opnået i vertikalt integrerede
selskaber, og om der ud over funktionel uafhængighed og regnskabsmæssig adskillelse er
udviklet andre foranstaltninger, som har virkninger, der svarer til selskabsmæssig adskillelse.
På grundlag af rapporten kan Kommissionen, hvis det er relevant, forelægge Parlamentet og
Rådet forslag, navnlig med henblik på revision af bestemmelserne om offentlig service og på
forpligtelsen til at sikre distributionssystemoperatørernes selskabsmæssige adskillelse fra det
vertikal integrerede selskab.

Kommissionen finder disse tilføjelser i rapporteringspligten nyttige. De gør det muligt at
foretage en grundig vurdering af de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af
enhedsmarkedet, og en upartisk bedømmelse af, om kravene til funktionsadskillelse for
distributionssystemoperatørernes vedkommende er tilstrækkelige til at sikre alle
markedsdeltagere ikke-diskriminerende netadgang.
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Artikel 30 - Selskabsmæssig adskillelse af distributionssystemoperatører

Artikel 30, stk. 2, giver medlemsstaterne mulighed for at udsætte fristen for indførelsen af den
selskabsmæssige adskillelse for distributionssystemoperatørerne indtil den 1. juli 2007, der er
fristen for, hvornår den fuldstændige markedsåbning skal være gennemført. Selv om
Kommissionen anser den selskabsmææsige adskillelse for at være et meget vigtigt element til
at sikre mod diskriminerende adfærd fra systemoperatørernes side, kan den dog acceptere
denne udskydelse af fristen.

Man må ikke glemme, at direktivet er et afgørende skridt fremad, for så vidt som
nedenstående foranstaltninger vedrørende funktionsadskillelse (artikel 15, stk. 2) vil gælde fra
gennemførelsesdatoen:

a) De personer, som har ansvaret for forvaltningen af distributionssystemoperatøren, kan
ikke indgå i virksomhedsstrukturer inden for det integrerede elektricitetsselskab, der direkte
eller indirekte har ansvaret for den daglige drift af produktion, transmission og forsyning af
elektricitet.

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

c) Distributionssystemoperatøren skal have reel beslutningskompetence uafhængigt af
det integrerede elektricitetsselskab, for så vidt angår de aktiver, der er nødvendige for at drive,
vedligeholde og udvikle nettet. Dette bør ikke hindre, at der kan eksistere passende
samordningsmekanismer, der sikrer, at moderselskabets økonomiske og ledelsesmæssige
tilsynsrettigheder med hensyn til udbyttet i et datterselskab tilgodeses.

d) Distributionssystemoperatøren skal opstille et overensstemmelsesprogram, der
beskriver de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd er
udelukket, samt sikre, at dets overholdelse kontrolleres på passende måde. Programmet skal
fastlægge de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. En årsberetning med en
beskrivelse af de trufne foranstaltninger forelægges af den person eller det organ, der har
ansvaret for kontrollen med overensstemmelsesprogrammet, for den i artikel 23, stk. 1,
omhandlede regulerende myndighed, og denne årsberetning offentliggøres.

Disse krav om funktionsadskillelse vil kunne mildne på, at der måske først bliver gennemført
selskabsmæssig adskillelse for systemoperatører i 2007. Disse krav sikrer langt hen ad vejen,
at systemoperatørerne ikke udviser diskriminerende adfærd. Det er virkningen af disse
funktionsadskillelsesforanstaltninger, som Kommissionen skal foretage en mere detaljeret
evaluering af i den rapport, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2.

B. GASDIREKTIVET

De fleste af de bemærkninger, der er fremsat om eldirektivet, gælder også for gasdirektivet. I
denne meddelelse omtales derfor kun de specifikt gasrelaterede forskelle mellem den fælles
holdning og Kommissionens ændrede forslag.

Rådet forkastede to ændringsforslag, som Kommissionen havde accepteret. Det drejer sig om
ændringsforslag 124 og 145.
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Artikel 2 - Definitioner

Det forkastede ændringsforslag 124 vedrører definitionen af fleksibilitetsinstrumentet. Rådet
har fjernet definitionen af fleksibilitetsinstrumentet og brugen af udtrykket i hele den
dispositive del. Begrebet er gjort eksplicit og henviser til lagerfaciliteter og linepack (ny
definition 15). Kommissionen påskønner denne tydeliggørelse af teksten.

Artikel 19 - Adgang til oplagring

Bestemmelserne om adgang til oplagring og hjælpefunktioner i forbindelse med LNG-
faciliteter er blevet styrket, for så vidt som adgang til midlertidig oplagring og
hjælpefunktioner, der er nødvendige for forgasningsprocessen og den efterfølgende levering
af LNG til transmissionssystemet, skal ske i form af reguleret adgang. Adgang til oplagring
og hjælpefunktioner i almindelighed kan tilrettelægges enten ved forhandlet eller reguleret
adgang. Kommissionen påskønner denne styrkelse, fordi den sikrer, at der er adgang til hele
LNG-faciliteten på et gennemsigtigt og reguleret grundlag, og at en ordning med
forskelligartet adgang til oplagring/hjælpefunktioner, der er nødvendig til
forarbejdningen/behandlingen af LNG, ikke kan blive en diskriminerende adgangshindring.

Forkastelsen af ændringsforslag 145 følger af præciseringen af definitionen af
fleksibilitetsinstrumenter, som er et udtryk, der ikke længere optræder i direktivet.

Artikel 22 - Ny infrastruktur

Den fælles holdning medtager mulighed for at gøre en undtagelse fra princippet om
tredjeparts ikke-diskriminerende adgang, for så vidt angår visse større nye gasinfrastrukturer,
nemlig sammenkoblingslinjer, LNG- og lagerfaciliteter. Der er strenge betingelser for,
hvornår der kan indrømmes en undtagelse. Investeringen bør ikke foretages, hvis der ikke er
indrømmet undtagelse. Investeringen skal derudover øge konkurrencen på gasmarkedet og
øge forsyningssikkerheden.

Den regulerende myndighed kan enten træffe afgørelsen om undtagelsen eller afgive udtalelse
herom til medlemsstatens kompetente myndighed. Den regulerende myndigheds udtalelse
skal offentliggøres sammen med den endelige beslutning. Efter godkendelse fra
medlemsstatens relevante myndighed bekræftes eller annulleres afgørelsen af Kommissionen
inden for en frist på to måneder, idet denne frist kan forlænges med en måned, hvis
Kommissionen anmoder om supplerende oplysninger.

Denne undtagelse fra princippet om, at tredjeparter skal have ikke-diskriminerende adgang, er
blevet indsat for sikre investeringer i projekter, hvor risikoen er så stor, at den ikke ville finde
sted, medmindre en undtagelse blev indrømmet. For visse større investeringer afholder
lovregulerede investeringsafkastssatser investorerne fra at sætte penge i et projekt, hvor der er
meget stor risiko for, at det ikke blive rentabelt.

Kommissionen mener, at de stærkt begrænsende betingelser og Kommissionens undersøgelse
af en eventuel beslutning om indrømmelse af en undtagelse skulle være tilstrækkelig garanti
for, at muligheden for at indrømme undtagelser kun vil blive brugt, når det er absolut
nødvendigt med henblik på at sikre en investering, der er i det indre markeds og
forsyningssikkerhedens interesse.
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C. KONKLUSION

Rådet fælles holdninger blev vedtaget med enstemmighed; de medtager næsten alle de af
Europa-Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, som Kommissionen havde
accepteret i sit ændrede forslag. På de punkter, hvor de fælles holdninger afviger fra det
ændrede forslag, ligger de tæt på principperne bag Kommissionens oprindelige forslag.
Derfor støtter Kommissionen Rådets fælles holdninger.

D. BILAG

Kommissionen har fremsat to erklæringer, som er optaget i Rådets mødeprotokol af 25.
november 2002. Disse erklæringer tjener som vejledende med henblik på, hvordan
Kommissionen vil fortolke visse bestemmelser. Kommissionens erklæring til artikel 32 om
eventuelle fremtidige gasforsyningsaftaler bør naturligvis ikke fortolkes som en undtagelse fra
den gældende lovgivning, herunder de bestemmelser i gasdirektivet, der også gælder for
transit.

Kommissionens erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol

1. ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN VEDRØRENDE DE NYE INFRASTRUKTUR
(ARTIKEL 22 I GASDIREKTIVET OG ARTIKEL 7 (TIDL. ART. 6A) I FORORDNINGEN OM
GRÆNSEOVERSKRIDENDE ELEKTRICITETSUDVEKSLING)

"I tilfælde af ikke-diskriminerende og transparente auktioner, som er godkendt af den
regeludstedende myndighed i overensstemmelse med direktivet (el. forordningen), bekræfter
Kommissionen, at der er tale om tredjemands reglementerede adgang i henhold til direktivet
(forordningen)."

"Kommissionen understreger, at den agter at fortolke denne undtagelse restriktivt for at sikre,
at den begrænses til det nødvendige minimum, navnlig hvad angår undtagelsens varighed og
den relevante kapacitet i det projekt, som undtagelsen vedrører, for at nå målet om at
finansiere investeringer med et usædvanlig højt risikoniveau."

2. ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN AD ARTIKEL 32 (TIDL. ART. 31)
(GASDIREKTIVET)

"Ophævelse af direktiv 91/296/EØF af 31. maj 1991 vedrørende transit af naturgas over
overordnede net rejser ikke tvivl om de juridiske rammer for fremtidige langtidskontrakter,
der er af betydning for at sikre Den Europæiske Unions forsyningssikkerhed."


