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Ändringsförslag 464
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – leden a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer och metoderna för 
dem eller, alternativt, metoderna för 
fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dem; dessa tariffer ska
spegla de faktiska kostnaderna i den mån 
de motsvarar kostnaderna för en effektiv 
och strukturellt jämförbar operatör och 
vara insynsvänliga; de ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten kan göras 
som gör det möjligt att säkra nätens 
funktion,

b) tillhandahållande av balanstjänster. b) tillhandahållande av balanstjänster, vilka 
ska spegla kostnaden och vara 
intäktsneutrala i möjligaste mån, 
samtidigt som de ska ge goda incitament 
för nätanvändarna att balansera sin 
tillförsel och användning; de ska vara 
rättvisa och icke-diskriminerande och 
grundas på objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs ett villkor från direktiv 20003/54/EG om att 
tillsynsmyndigheterna får godkänna tillträdestarifferna, eller åtminstone de 
beräkningsmetoder som ska användas för dem. Texten i led a syftar till att täcka bristen på 
krav på kostnadsspeglande distributionstariffer. Texten i led b grundas på ERGEG:s riktlinjer 
för god praxis för gasbalansering och bekräftar principen att TSO:ernas 
balanseringsverksamhet ska vara intäktsneutral i möjligaste mån.
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Ändringsförslag 465
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheterna ska ansvara för 
att, innan dessa träder i kraft, fastställa eller 
godkänna villkoren för

4. Tillsynsmyndigheten ska ansvara för att, 
innan dessa träder i kraft, fastställa eller 
godkänna åtminstone de metoder som ska 
användas för att beräkna eller fastställa 
villkoren för

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer eller metoderna för 
dem; dessa tariffer eller metoder ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion;

b) tillhandahållande av balanstjänster. b) tillhandahållande av balanstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 466
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheterna ska ansvara för 
att, innan dessa träder i kraft, fastställa eller 
godkänna villkoren för

4. Tillsynsmyndigheten ska ansvara för att, 
innan dessa träder i kraft, fastställa eller 
godkänna åtminstone de metoder som ska 
användas för att beräkna eller fastställa 
villkoren för

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer eller metoderna för 
dem; dessa tariffer eller metoder ska 



AM\714963SV.doc 5/78 PE404.530v01-00

SV

näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion;

Or. en

Ändringsförslag 467
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer och metoderna för 
dem eller, alternativt, metoderna för 
fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dem; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ges ansvaret för att fastställa och godkänna 
överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem eller, alternativt, för 
metoderna för hur överförings- och distributionstarifferna ska fastställas och godkännas samt 
för övervakningen av hur dessa metoder tillämpas.

Ändringsförslag 468
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive beräkningsmetoderna för 
överförings- och distributionstariffer; dessa 
tariffer ska utformas så att nödvändiga 
investeringar i näten kan göras som gör det 
möjligt att säkra nätens funktion;

Or. en

Ändringsförslag 469
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska
spegla de faktiska kostnaderna i den mån 
de motsvarar kostnaderna för en effektiv 
och strukturellt jämförbar operatör och 
vara insynsvänliga; de ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten kan göras 
som gör det möjligt att säkra nätens 
funktion;

Or. en

Motivering

Texten i led a syftar till att täcka bristen på krav på kostnadsspeglande distributionstariffer i 
direktiven/förordningarna. Genom den föreslagna ordalydelsen kommer de aktuella 
bestämmelserna i förordningen om gasöverföring att gälla även eldistribution.



AM\714963SV.doc 7/78 PE404.530v01-00

SV

Ändringsförslag 470
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer och 
beräkningsmetoderna för dessa tariffer; 
dessa tariffer eller metoder ska utformas så 
att nödvändiga investeringar i näten kan 
göras som gör det möjligt att säkra nätens 
funktion;

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna. Dessutom strider 
tillsynsmyndigheternas behörighet att fastställa tarifferna mot artikel 20, enligt vilken 
tillträde måste beviljas på grundval av godkända tariffer. 

Ändringsförslag 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer och metoderna för 
dem eller, alternativt, metoderna för 
fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dem; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
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näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion; detta kan omfatta 
särskilda bestämmelser för nya 
investeringar,

Or. en

Motivering

Det måste råda insyn i systemet, så att alla marknadsaktörer garanteras tillträde, och de 
nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att det finns möjlighet att planera på ett effektivt 
sätt. Dessutom är stabil tariffreglering helt klart en förutsättning för investeringar, något som 
kan berättiga ett undantag från översynen av tariffbestämmelserna. Tillsynsmyndigheterna 
bör ha möjlighet att ge incitament till nya investeringar utan att undanta tillträde för tredje 
part.

Ändringsförslag 472
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion,

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer; dessa tariffer ska 
utformas så att nödvändiga investeringar i 
näten kan göras som gör det möjligt att 
säkra nätens funktion; de ska inte vara 
diskriminerande för nya 
marknadsaktörer, som bör åtnjuta samma 
villkor som deras konkurrenter gjort 
tidigare.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater måste nya marknadsaktörer, i synnerhet anläggningar för förnybar 
energi, stå för hela kostnaden för nättillträde, medan TSO:erna står för hela 
infrastrukturkostnaden när befintliga anläggningar växer i storlek och får ökat 
överföringsbehov. Infrastrukturen är också kostnadsfri för befintliga operatörer som 
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förändras genom en ny ägarstruktur. Detta gör att nya marknadsaktörer diskrimineras, 
särskilt till förmån för redan etablerade, centraliserade anläggningar. 

Ändringsförslag 473
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahållande av balanstjänster. b) tillhandahållande av balanstjänster, vilka 
ska spegla kostnaden och vara 
intäktsneutrala i möjligaste mån, 
samtidigt som de ska ge goda incitament 
för nätanvändarna att balansera sin 
tillförsel och användning; de ska vara 
rättvisa och icke-diskriminerande och 
grundas på objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

Texten i led b grundas på ERGEG:s riktlinjer för god praxis rörande gasbalansering och 
bekräftar principen att TSO:ernas balanseringsverksamhet ska vara intäktsneutral i 
möjligaste mån (och endast underkastas möjligheten till resultatincitament).

Ändringsförslag 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsmyndigheterna ska ansvara 
för att fastställa eller godkänna villkor för 
tillträde till gränsöverskridande 
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infrastruktur innan dessa träder i kraft, 
inbegripet förfaranden för 
kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastning. De ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överföringssystem ändrar dessa villkor. 

Or. fr

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör ha behörighet att kontrollera metoderna för hanteringen av 
gränsöverskridande infrastruktur. 

Ändringsförslag 475
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer eller metoder ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får lämpliga incitament, på 
både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stärka 
försörjningstryggheten samt stödja 
forskningsverksamhet på området.

Or. en

Ändringsförslag 476
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer eller metoder ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får lämpliga incitament, på 
både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stärka 
försörjningstryggheten samt stödja 
forskningsverksamhet på området.

Or. en

Ändringsförslag 477
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, begränsa 
koldioxidutsläppen vid systemdrift, främja 
integrationen av marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

Or. en

Motivering

Nätoperatörerna påverkar koldioxidutsläppen genom att optimera användningen av befintliga 
resurser. 
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Ändringsförslag 478
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer eller metoder ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna. Dessutom strider 
tillsynsmyndigheternas behörighet att fastställa tarifferna mot artikel 20, enligt vilken 
tillträde måste beviljas på grundval av godkända tariffer. 

Ändringsförslag 479
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten och främja integrationen av 
marknaden.
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forskningsverksamhet på området.

Or. en

Motivering

Man bör inte använda sig av fastställandet av tariffer för att uppmuntra till 
forskningsincitament utan något specifikt mål om hur forskningen ska tillämpas på 
nätföretag. 

Ändringsförslag 480
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten, främja integrationen av 
marknaden och stödja 
forskningsverksamhet på området.

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 
tillsynsmyndigheterna säkerställa att 
nätoperatörer får de incitament som krävs, 
på både kort och lång sikt, för att öka 
effektiviteten och främja integrationen av 
marknaden.

Or. en

Motivering

Man bör inte använda sig av fastställandet av tariffer för att uppmuntra till 
forskningsincitament utan något specifikt mål om hur forskningen ska tillämpas på 
nätföretag. Forskning kan betraktas som ett medel snarare än ett mål, och när det gäller 
reglering av nättariffer bör forskningsincitament endast gälla mål som effektivitet och 
marknadsintegration.
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Ändringsförslag 481
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hur överbelastningssituationer hanteras 
inom nationella elnät och 
sammanlänkningar.
De systemansvariga för överföringssystem 
ska underrätta de nationella tillsyns-
myndigheterna om sina förfaranden för 
hantering av överbelastning, inbegripet 
kapacitetstilldelning, för godkännande. 
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
begära att dessa förfaranden ändras 
innan de godkänner dem.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna hade tidigare denna befogenhet i enlighet med 
direktiv 2003/54/EG, och den bör återinföras.

Ändringsförslag 482
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hur överbelastningssituationer hanteras 
inom nationella elnät och 
sammanlänkningar. 
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De systemansvariga för överföringssystem 
ska underrätta de nationella tillsyns-
myndigheterna om sina förfaranden för 
hantering av överbelastning, inbegripet 
kapacitetstilldelning, för godkännande. 
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
begära att dessa förfaranden ändras 
innan de godkänner dem.”

Or. en

Motivering

Vi måste se till att det råder god samordning mellan de nationella tillsynsmyndighernas 
mekanismer för kapacitetstilldelning och, rent allmänt, av hanteringen av 
överbelastningssituationer. Tillsynsmyndigheternas formella godkännande av förfarandena 
för hantering av överbelastning måste därför anges tydligt, så att en god efterlevnad av 
förordning 1228/2003 kan garanteras.

Ändringsförslag 483
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Tillsynsmyndigheterna ska övervaka 
hur överbelastningssituationer hanteras 
inom nationella elnät och 
sammanlänkningar.
De systemansvariga för överföringssystem 
ska underrätta de nationella tillsyns-
myndigheterna om sina förfaranden för 
hantering av överbelastning, inbegripet 
kapacitetstilldelning, för godkännande. 
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
begära att dessa förfaranden ändras 
innan de godkänner dem.”

Or. en
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Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter i fråga om kapacitetstilldelning och 
mekanismer för att hantera överbelastning varierar i dagsläget. Dessa skillnader utgör ett 
hinder mot en god samordning mellan de nationella tillsynsmyndighernas mekanismer för 
kapacitetstilldelning och, rent allmänt, av hanteringen av överbelastningssituationer. 
Tillsynsmyndigheternas formella godkännande av förfarandena för hantering av 
överbelastning måste därför anges tydligt, så att en god efterlevnad av förordning 1228/2003 
kan garanteras.

Ändringsförslag 484
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
befogenhet att vid behov begära att de 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen ändrar villkoren, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
befogenhet att vid behov begära att de 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen ändrar villkoren, 
inbegripet de tariffer eller metoder som 
avses i denna artikel, för att säkerställa att 
de är proportionella och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 485
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
befogenhet att vid behov begära att de 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen ändrar villkoren, 

6. Tillsynsmyndigheterna ska ha 
befogenhet att vid behov begära att de 
systemansvariga för överförings- och 
distributionssystemen ändrar villkoren, 
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inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

inbegripet de tariffer eller metoder som
avses i denna artikel, för att säkerställa att 
de är proportionella och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna. 

Ändringsförslag 486
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Varje part som har ett klagomål mot en 
systemansvarig för överförings- eller 
distributionssystemet får inge klagomålet 
till tillsynsmyndigheten, som i egenskap av 
tvistlösande myndighet ska fatta ett beslut 
inom två månader från det att klagomålet 
mottagits. Denna period får förlängas med 
två månader om tillsynsmyndigheterna 
begär ytterligare upplysningar. Perioden får 
förlängas ytterligare om den klagande 
samtycker till detta. Ett sådant beslut ska 
vara bindande såvida inte det upphävs vid 
ett överklagande.

7. Varje part som har ett klagomål mot en 
systemansvarig för överförings- eller 
distributionssystemet rörande den 
systemansvariges skyldigheter i enlighet 
med detta direktiv får inge klagomålet till 
tillsynsmyndigheten, som i egenskap av 
tvistlösande myndighet ska fatta ett beslut 
inom två månader från det att klagomålet 
mottagits. Denna period får förlängas med 
två månader om tillsynsmyndigheterna 
begär ytterligare upplysningar. Perioden får 
förlängas ytterligare om den klagande 
samtycker till detta. Ett sådant beslut ska 
vara bindande såvida inte det upphävs vid 
ett överklagande. 

Or. en
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Ändringsförslag 487
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Varje part som har ett klagomål mot en 
systemansvarig för överförings- eller 
distributionssystemet får inge klagomålet 
till tillsynsmyndigheten, som i egenskap av 
tvistlösande myndighet ska fatta ett beslut 
inom två månader från det att klagomålet 
mottagits. Denna period får förlängas med 
två månader om tillsynsmyndigheterna 
begär ytterligare upplysningar. Perioden får 
förlängas ytterligare om den klagande 
samtycker till detta. Ett sådant beslut ska 
vara bindande såvida inte det upphävs vid 
ett överklagande.

7. Varje part som har ett klagomål mot en 
systemansvarig för överförings- eller 
distributionssystemet rörande den 
systemansvariges skyldigheter i enlighet 
med detta direktiv får inge klagomålet till 
tillsynsmyndigheten, som i egenskap av 
tvistlösande myndighet ska fatta ett beslut 
inom två månader från det att klagomålet 
mottagits. Denna period får förlängas med 
två månader om tillsynsmyndigheterna 
begär ytterligare upplysningar. Perioden får 
förlängas ytterligare om den klagande 
samtycker till detta. Ett sådant beslut ska 
vara bindande såvida inte det upphävs vid 
ett överklagande. 

Or. en

Ändringsförslag 488
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje berörd part som har rätt till 
klagomål mot ett beslut om metoder som 
fattats i enlighet med denna artikel eller om 
tillsynsmyndigheten är skyldig att samråda 
om de föreslagna metoderna får inom 
två månader efter offentliggörandet av 
beslutet eller förslaget till beslut, eller inom 
en kortare tidsperiod om medlemsstaterna 

8. Varje berörd part som har rätt till 
klagomål mot ett beslut om metoder som 
fattats i enlighet med denna artikel eller om 
tillsynsmyndigheten är skyldig att samråda 
om de föreslagna tarifferna eller 
metoderna får inom två månader efter 
offentliggörandet av beslutet eller förslaget 
till beslut, eller inom en kortare tidsperiod 
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föreskriver detta, inge ett klagomål för 
behandling. Ett sådant klagomål ska inte 
utgöra hinder för verkställighet..

om medlemsstaterna föreskriver detta, inge 
ett klagomål för behandling. Ett sådant 
klagomål ska inte utgöra hinder för 
verkställighet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna. 

Ändringsförslag 489
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 
och effektiva system för reglering, kontroll 
och öppenhet för att förhindra missbruk av 
en dominerande ställning, särskilt om det 
är till konsumenternas nackdel, och 
underprissättning. Dessa system ska beakta 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 82.

9. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 
och effektiva system för kontroll och 
öppenhet för att förhindra missbruk av 
dominerande ställning, särskilt om det är
till konsumenternas nackdel, och 
underprissättning. Dessa system ska beakta 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 82.

Or. de

Motivering

I många medlemsstater hör möjligheterna att ingripa i konkurrensärenden till 
konkurrensmyndigheternas ansvarsområde. Andra medlemsstater har däremot fört över dessa 
ansvarsområden till tillsynsmyndigheter.  Bestämmelserna i artikel 22 c är därför felaktiga ur 
rättslig synvinkel.
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Ändringsförslag 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
motiveras.

12. Skälen till tillsynsmyndigheternas 
beslut ska offentliggöras och besluten ska 
vara proportionerliga och nödvändiga.

Or. en

Motivering

Skälen till tillsynsmyndigheternas beslut måste offentliggöras, så att förtroendet tryggas och 
åtgärder inte fördröjs.

Ändringsförslag 491
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
motiveras.

12. Beslut som fattas av 
tillsynsmyndigheterna måste vara 
motiverade och berättigade så att rättslig 
kontroll blir möjlig.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndigheter ska enligt förslaget till direktiv få omfattande och genomgripande 
beslutsbefogenheter utan att dessa beslut blir föremål för någon rättslig kontroll. På grund av 
sitt oberoende är tillsynsmyndigheterna inte heller politiskt ansvariga inför någon.  Därför är 
det absolut nödvändigt att uttryckligen fastslå möjligheten att rättsligt pröva 
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tillsynsmyndigheternas beslut. 

Ändringsförslag 492
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
motiveras.

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska vara 
väl underbyggda för en eventuell rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 493
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
motiveras.

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska vara 
så välgrundade att de möjliggör rättslig 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 494
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett organ som är oberoende 
av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett organ som är oberoende 
av de berörda parterna. Rätten till 
överklagande ska avse såväl beslutets 
innehåll som det förfarande som följts. 

Or. en

Motivering

Till följd av harmonisering av de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter och 
skyldigheter bör även förfarandena för överklagande harmoniseras.

Ändringsförslag 495
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett organ som är oberoende 
av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett nationellt rättsligt organ 
eller en annan oberoende nationell 
myndighet som är oberoende av de berörda 
parterna och av den offentliga 
förvaltningen.

Or. en

Motivering

För att garantera oberoendet och integriteten i nationella tillsynsmyndigheters beslut bör 
överklaganden hanteras av ett oberoende och neutralt organ, exempelvis en domstol, som inte 
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står under privat eller politiskt inflytande. Detta är även i linje med artikel 22a.2, där det slås 
fast att tillsynsmyndigheterna ska vara fristående från andra offentliga eller privata enheter, 
marknadsintressen eller regeringar.

Ändringsförslag 496
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett organ som är oberoende 
av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till en domstol eller en annan 
nationell oberoende myndighet som är 
oberoende av de berörda parterna och av 
varje regerings inflytande.

Or. de

Motivering

För att kunna säkerställa de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende och integritet bör 
överklaganden göras till en oberoende myndighet som inte står under påverkan av något 
privat eller politiskt inflytande, till exempel domstolar. Om domstolar blir 
överklagandeinstans för tillsynsmyndigheternas ökar dessa besluts oberoende av politiskt 
inflytande.  Detta är särskilt viktigt eftersom även offentliga organ berörs av sådana beslut i 
vissa länder.

Ändringsförslag 497
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 498
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

utgår

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan skulle begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut om utformningen av den inre marknaden för energi skulle 
därigenom undandras lagstiftningsförfarandet. Detta bör avvisas eftersom resultaten av ett 
kommittéförfarande kan bli genomgripande och sådana regler berör kärnan i de 
bestämmelser om åtskillnad i ägande som de systemansvariga för distributionsnäten omfattas 
av. Dessutom är det olämpligt att i så hög grad överföra befogenheter till kommissionen.
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Ändringsförslag 499
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 500
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

utgår

Or. en

Motivering

Strykning av kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 501
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 502
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 

utgår
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som avses i artikel 27b.3.

Or. en

Motivering

Artikel 22c.14 bör strykas eftersom denna bestämmelse skulle ge kommissionen betydligt mer 
makt, dvs. befogenheten att fastställa tillsynsmyndigheternas befogenheter.

Ändringsförslag 503
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.

14. Kommissionen får ändra riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska ändras i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27b.3.”

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22c – punkt 14a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
lämplig finansiering för inrättandet av ett 
konsumentråd för gas och elektricitet, 
som ska fungera som ett 
konsumentskyddsorgan och vara 
oberoende av tillsynsmyndigheten. 
Konsumentrådet ska utgöra en samlad 
kontaktpunkt för konsumenterna och 
utreda klagomål mot el- och gasbolag. 
Vidare ska de ge tillsynsmyndigheter, 
offentliga förvaltningsorgan och företag 
rådgivning om konsumenternas behov. 
Konsumentrådet ska ha uttrycklig rätt till 
information och befogenhet att 
offentliggöra denna information i syfte att 
främja en hög standard på 
energiförsörjningen och de fysiska 
energitjänsterna till gagn för 
konsumenterna.”

Or. en

Motivering

Konsumenternas rättigheter måste skyddas och stärkas. Ett sätt att göra detta är att som i 
vissa medlemsstater inrätta ett energikonsumentråd. Sådana organ bör inrättas i hela EU.

Ändringsförslag 505
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
utveckla gemensamma elbörser och
fördela gränsöverskridande kapacitet, 

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
effektivt fördela gränsöverskridande 
kapacitet, liksom för att säkerställa en 
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liksom för att säkerställa en miniminivå på
sammanlänkningskapaciteten inom 
regionen, så att en effektiv konkurrens kan 
utvecklas.

sammanlänkningskapacitet inom regionen 
på en nivå som är lämplig för att främja
en effektiv konkurrens. Genom dessa 
bestämmelser ska det blir lättare att 
utveckla gemensamma elbörser.

Or. de

Motivering

För att få till stånd en gränsöverskridande konkurrens är det nödvändigt att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna i infrastruktur. Tillräcklig sammanlänkningskapacitet hör 
också hit. Med tanke på de samhällsekonomiska kostnaderna för detta är det inte rimligt att 
man automatiskt ska bygga ut kapaciteten för att undanröja alla fall av överbelastning.   En 
”miniminivå” på sammanlänkningskapaciteten är inte en tillräcklig grundval för den 
marknadsintegration som krävs.

Ändringsförslag 506
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
utveckla gemensamma elbörser och fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en miniminivå på 
sammanlänkningskapaciteten inom 
regionen, så att en effektiv konkurrens kan 
utvecklas.

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
främja gemensamma elbörser och fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att möjliggöra en miniminivå på 
sammanlänkningskapaciteten, inbegripet 
genom nya sammanlänkningar, inom 
regionen och mellan regioner, så att en 
effektiv konkurrens kan utvecklas och 
försörjningstryggheten kan stärkas.

Or. en
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Ändringsförslag 507
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG

Artikel 22d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
att garantera en optimal näthantering, 
utveckla gemensamma elbörser och fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en miniminivå på 
sammanlänkningskapaciteten inom 
regionen, så att en effektiv konkurrens kan 
utvecklas.

2. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
ska samarbeta för att främja skapandet av 
fungerande arrangemang för att garantera 
en optimal näthantering, utveckla 
gemensamma elbörser och fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en miniminivå på 
sammanlänkningskapaciteten, så att en 
effektiv konkurrens kan utvecklas.

Or. es

Ändringsförslag 508
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De åtgärder som avses i punkt 2 ska 
genomföras på lämpligt sätt i nära 
samråd med andra behöriga nationella 
myndigheter utan att det påverkar deras 
specifika befogenheter.

Or. en
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Ändringsförslag 509
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I syfte att se till att integrationen av 
regionala elmarknader motsvaras av 
ändamålsenliga regleringsstrukturer ska 
de berörda medlemsstaternas nationella 
tillsynsmyndigheter i nära samarbete med 
och under ledning av byrån se till att 
åtminstone följande reglering sker av 
deras regionala marknader:
a) Harmonisering på åtminstone relevant 
regional nivå av alla tekniska föreskrifter 
och marknadsföreskrifter för de berörda 
systemansvariga för överföringssystem 
och andra marknadsaktörer.
b) Harmonisering av reglerna för 
hantering av överbelastning och rättvis 
omfördelning mellan samtliga 
marknadsaktörer av intäkter från 
och/eller kostnader för hantering av 
överbelastning.
c) Fastställande av en uppsättning 
knutpunkter eller knutzoner som ska 
fungera som den geografiska grunden för 
lokaliseringssignaler och prioritets-
ordning.
d) Regler för att säkerställa att ägarna av 
elbörserna och/eller de elbörsförvaltare 
som sköter administrationen av den 
berörda regionala marknaden med 
elpooler är helt oberoende av dem som 
äger och/eller förvaltar produktions-
tillgångarna.

Or. en
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Motivering

Då det sker framsteg på nya regionala energimarknader är det mycket viktigt att försöka se 
till att det inte finns någon ”regleringlucka” mellan de nationella och de regionala 
marknaderna. De nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter på dessa områden måste 
därför specificeras.

Ändringsförslag 510
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. Tillsynsmyndigheterna ska ingå avtal 
med varandra i syfte att främja 
tillsynssamarbete.”

Or. en

Motivering

Detta torde uppmuntra till ytterligare gränsöverskridande tillsynsharmonisering.

Ändringsförslag 511
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att 
ingå avtal med övriga tillsynsmyndigheter 
inom EU i syfte att främja 
tillsynssamarbete.”

Or. de
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Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste med stöd av den nationella lagstiftningen få ingå avtal med 
EU:s övriga tillsynsmyndigheter i syfte att förbättra samarbetet och konsekvensen i 
tillsynsfrågor.

Ändringsförslag 512
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. Tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att 
ingå avtal med övriga tillsynsmyndigheter 
inom EU i syfte att främja 
tillsynssamarbete.”

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste med stöd av den nationella lagstiftningen få ingå avtal med 
EU:s övriga tillsynsmyndigheter i syfte att förbättra samarbetet och konsekvensen i 
tillsynsfrågor.

Ändringsförslag 513
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2b. I syfte att se till att integrationen av 
regionala elmarknader speglas av 
ändamålsenliga regleringsstrukturer ska 
de berörda medlemsstaternas nationella 
tillsynsmyndigheter i nära samarbete med 



PE404.530v01-00 34/78 AM\714963SV.doc

SV

och under ledning av byrån se till att 
åtminstone följande reglering sker av 
deras regionala marknader:
a) Harmonisering på åtminstone relevant 
regional nivå av alla tekniska föreskrifter 
och marknadsföreskrifter för de berörda 
systemansvariga för överföringssystem 
och andra marknadsaktörer.
b) Harmonisering av reglerna för 
hantering av överbelastning och rättvis 
omfördelning mellan samtliga 
marknadsaktörer av intäkter från 
och/eller kostnader för hantering av 
överbelastning.
c) Fastställande av en uppsättning 
knutpunkter eller knutzoner som ska 
fungera som den geografiska grunden för 
lokaliseringssignaler och prioritets-
ordning.
d) Regler för att säkerställa att ägarna av 
elbörserna och/eller de elbörsförvaltare 
som sköter administrationen av den 
berörda regionala marknaden med 
elpooler är helt oberoende av dem som 
äger och/eller förvaltar produktions-
tillgångarna.
e) Regler som garanterar att ingen enskild 
aktörs marknadsandel överskrider 
20 procent av den berörda marknaden.”

Or. en

Motivering

Då det sker framsteg på nya regionala energimarknader är det mycket viktigt att försöka se 
till att det inte finns någon ”regleringsklyfta” mellan de nationella och de regionala 
marknaderna. De nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter på dessa områden måste 
därför specificeras.
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Ändringsförslag 514
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst 
två medlemsstater

3. Byrån ska besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst 
två medlemsstater om de behöriga 
tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå 
någon överenskommelse om det lämpliga 
regelverket inom sex månader från den dag 
då ärendet förelades den sista av dessa 
tillsynsmyndigheter.

a) på gemensam begäran av de behöriga 
nationella tillsynsmyndigheterna, eller
b) om de behöriga tillsynsmyndigheterna 
inte har kunnat nå någon överenskommelse 
om det lämpliga regelverket inom sex 
månader från den dag då ärendet förelades 
den sista av dessa tillsynsmyndigheter.

Or. es

Motivering

Sammanlänkningarna har ett gränsöverskridande värde, är av gemenskapsintresse och tillhör 
gemenskapens behörighetsområde. Därför bör byrån ha befogenhet att inleda 
beslutsförfaranden om det inte finns någon överenskommelse mellan staterna. 

Ändringsförslag 515
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 
vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3

utgår

Or. es

Motivering

Det måste klargöras att undantaget till artikel 8.1 inte innebär att det automatiskt kommer att 
skapas en specifik oberoende elsystemoperatör för varje vertikalt integrerat företag om det 
krävs inom ramen för artikel 10.

Ändringsförslag 516
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 
vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 

utgår
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artikel 27b.3

Or. en

Motivering

Strykning av kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 517
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 
vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst 
två medlemsstater. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 
vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån. Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 27a.3.

Or. en

Ändringsförslag 518
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22d – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 4. Kommissionen får ändra riktlinjer om i 
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vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3

vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater. Dessa riktlinjer, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
ändras i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel 
27b.3.”

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 519
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska inom fyra månader avge sitt 
yttrande till den tillsynsmyndighet som har 
begärt det eller till kommissionen och till 
den tillsynsmyndighet som har fattat det 
aktuella beslutet.

2. Byrån ska inom två månader avge sitt 
yttrande till den tillsynsmyndighet som har 
begärt det eller till kommissionen och till 
den tillsynsmyndighet som har fattat det 
aktuella beslutet.

Or. de

Motivering

Kortare tidsfrist.
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Ändringsförslag 520
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22e – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska anta riktlinjer för 
förfarandet vid tillämpningen av denna 
artikel. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 27b.3.

utgår

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 521
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner gällande elleveransavtal och 
elderivat med grossister och 
systemansvariga för överföringssystemet 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
nödvändiga uppgifter om samtliga 
transaktioner gällande elleveransavtal och 
elderivat med grossister och 
systemansvariga för överföringssystemet 
tillgängliga för den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.
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kommissionen.

Or. de

Motivering

De uppgifter som ska hållas tillgängliga utgör ekonomiskt känsliga uppgifter som inte får 
offentliggöras. Därför måste man göra en klar åtskillnad mellan de uppgifter som enbart ska 
hållas tillgängliga och de uppgifter som ska offentliggöras. Artikel 22f bör endast innehålla 
ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte beskriva det exakta innehållet i 
dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 522
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner gällande elleveransavtal och 
elderivat med grossister och 
systemansvariga för överföringssystemet 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner gällande elleveransavtal och 
elderivat med grossister och 
systemansvariga för överföringssystemet 
tillgängliga för den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Artikel 22f bör endast innehålla ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte 
beskriva det exakta innehållet i dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.
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Ändringsförslag 523
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna ska innehålla information 
om relevanta transaktioner, såsom regler 
om löptid, tillhandahållande och 
fullgörande samt information om mängd, 
datum och tider för verkställande, 
transaktionspriser och metoder för att 
identifiera den berörda grossisten liksom 
specificerad information om alla 
elleveransavtal och elderivat som inte 
fullgjorts.

2. Uppgifterna får innehålla information 
om relevanta transaktioner, såsom regler 
om löptid, tillhandahållande och 
fullgörande samt information om mängd, 
datum och tider för verkställande, 
transaktionspriser och metoder för att 
identifiera den berörda grossisten liksom 
specificerad information om alla 
elleveransavtal och elderivat som inte 
fullgjorts.

Or. de

Motivering

Artikel 22f bör endast innehålla ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte 
beskriva det exakta innehållet i dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 524
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna ska innehålla information 
om relevanta transaktioner, såsom regler 
om löptid, tillhandahållande och 
fullgörande samt information om mängd, 
datum och tider för verkställande, 
transaktionspriser och metoder för att 
identifiera den berörda grossisten liksom 
specificerad information om alla 

2. Uppgifterna får innehålla information 
om relevanta transaktioner, såsom regler 
om löptid, tillhandahållande och 
fullgörande samt information om mängd, 
datum och tider för verkställande, 
transaktionspriser och metoder för att 
identifiera den berörda grossisten liksom 
specificerad information om alla 
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elleveransavtal och elderivat som inte 
fullgjorts

elleveransavtal och elderivat som inte 
fullgjorts.

Or. de

Motivering

De uppgifter som ska hållas tillgängliga utgör ekonomiskt känsliga uppgifter som inte bör 
offentliggöras. Därför måste man göra en klar åtskillnad mellan de uppgifter som enbart ska 
hållas tillgängliga och de uppgifter som ska offentliggöras. Artikel 22f bör endast innehålla 
ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte beskriva det exakta innehållet i 
dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 525
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att 
göra delar av denna information 
tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt 
att kommersiellt känslig information om 
enskilda marknadsaktörer eller 
individuella transaktioner inte lämnas ut.
Denna punkt får inte tillämpas på 
information om finansiella instrument 
som omfattas av direktiv 2004/39/EG.

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 22f bör endast innehålla ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte 
beskriva det exakta innehållet i dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.
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Ändringsförslag 526
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att 
göra delar av denna information 
tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt 
att kommersiellt känslig information om 
enskilda marknadsaktörer eller 
individuella transaktioner inte lämnas ut.
Denna punkt får inte tillämpas på 
information om finansiella instrument 
som omfattas av direktiv 2004/39/EG.

utgår

Or. de

Motivering

De uppgifter som ska hållas tillgängliga utgör ekonomiskt känsliga uppgifter som inte bör 
offentliggöras. Därför måste man göra en klar åtskillnad mellan de uppgifter som enbart ska 
hållas tillgängliga och de uppgifter som ska offentliggöras. Artikel 22f bör endast innehålla 
ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte beskriva det exakta innehållet i 
dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att 
göra delar av denna information 
tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt 
att kommersiellt känslig information om 
enskilda marknadsaktörer eller 
individuella transaktioner inte lämnas ut. 

utgår
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Denna punkt får inte tillämpas på 
information om finansiella instrument 
som omfattas av direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Motivering

I denna nya artikel bör allmänna regler för bevarande av information föreslås. Det bör inte 
föreskrivas att alla uppgifter måste stå till förfogande för alla de myndigheter som eventuellt 
kan besluta att offentliggöra dem. Kommersiellt känsliga uppgifter får enbart tillhandahållas 
om antitrustmyndigheterna inleder en undersökning. En klar åtskillnad bör göras mellan att 
bevara och att skicka och offentliggöra information.

Ändringsförslag 528
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att göra 
delar av denna information tillgänglig för 
marknadsaktörer, förutsatt att kommersiellt 
känslig information om enskilda 
marknadsaktörer eller individuella 
transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt 
får inte tillämpas på information om 
finansiella instrument som omfattas av 
direktiv 2004/39/EG.

3. I syfte att förbättra den allmänna 
insynen får tillsynsmyndigheten besluta att 
göra delar av den information som ställs 
till dess förfogande av leveransföretag 
tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt 
att kommersiellt känslig information om 
enskilda marknadsaktörer eller individuella 
transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt 
får inte tillämpas på information om 
finansiella instrument som omfattas av 
direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Motivering

Det bör råda större klarhet om arten och syftet med att frigöra den information som samlats 
in av tillsynsmyndigheten, i syfte att undvika eventuell godtycklig och till och med 
diskriminerande behandling från den nationella tillsynsmyndighetens sida vid 
offentliggörandet av information.
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Ändringsförslag 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att 
göra delar av denna information 
tillgänglig för marknadsaktörer, förutsatt
att kommersiellt känslig information om 
enskilda marknadsaktörer eller individuella 
transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt 
får inte tillämpas på information om 
finansiella instrument som omfattas av 
direktiv 2004/39/EG.

3. Tillsynsmyndigheten ska rapportera om 
resultatet av sina undersökningar eller 
förfrågningar till marknadsaktörerna,
samtidigt som den ska tillse att 
kommersiellt känslig information om 
enskilda marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner inte lämnas ut. 

Or. en

Motivering

För att garantera att det alltid råder insyn i beslutsfattandet samtidigt som respekten för 
affärshemligheter upprätthålls, behöver punkt 3 ändras.

Ändringsförslag 530
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen anta riktlinjer som 
fastställer metoder och villkor för 
bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter 
som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 

utgår
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avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 531
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen anta riktlinjer som 
fastställer metoder och villkor för 
bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter 
som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 22f bör endast innehålla ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte 
beskriva det exakta innehållet i dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.
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Ändringsförslag 532
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen anta riktlinjer som 
fastställer metoder och villkor för 
bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter 
som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

utgår

Or. de

Motivering

De uppgifter som ska hållas tillgängliga utgör ekonomiskt känsliga uppgifter som inte bör 
offentliggöras. Därför måste man göra en klar åtskillnad mellan de uppgifter som enbart ska 
hållas tillgängliga och de uppgifter som ska offentliggöras. Artikel 22f bör endast innehålla 
ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte beskriva det exakta innehållet i 
dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 533
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen anta riktlinjer som 

utgår



PE404.530v01-00 48/78 AM\714963SV.doc

SV

fastställer metoder och villkor för 
bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter 
som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

Or. de

Motivering

Detta bemyndigande för riktlinjer behövs inte eftersom det inte står klart hur dessa 
detaljerade uppgifter skulle kunna fastställas inom ramen för ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 534
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen anta
riktlinjer som fastställer metoder och 
villkor för bevarande av information 
liksom form och innehåll när det gäller de 
uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27b.3.

4. För att garantera en enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen ändra
riktlinjer som fastställer metoder och 
villkor för bevarande av information 
liksom form och innehåll när det gäller de 
uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska ändras i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 27b.3

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
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till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 535
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller transaktioner avseende 
elderivat mellan leveransföretag å ena 
sidan och grossister och systemansvariga 
för överföringssystemet å andra sidan ska 
denna artikel tillämpas först när 
kommissionen har antagit de riktlinjer 
som avses i punkt 4.

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 22f bör endast innehålla ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte 
beskriva det exakta innehållet i dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 536
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller transaktioner avseende 
elderivat mellan leveransföretag å ena 
sidan och grossister och systemansvariga 
för överföringssystemet å andra sidan ska 
denna artikel tillämpas först när 
kommissionen har antagit de riktlinjer 
som avses i punkt 4.

utgår
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Or. de

Motivering

De uppgifter som ska hållas tillgängliga utgör ekonomiskt känsliga uppgifter som inte bör 
offentliggöras. Därför måste man göra en klar åtskillnad mellan de uppgifter som enbart ska 
hållas tillgängliga och de uppgifter som ska offentliggöras. Artikel 22f bör endast innehålla 
ramvillkoren för skyldigheten att hålla uppgifter och inte beskriva det exakta innehållet i 
dessa uppgifter. Detta bör istället göras i riktlinjerna i fråga.

Ändringsförslag 537
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller transaktioner avseende 
elderivat mellan leveransföretag å ena 
sidan och grossister och systemansvariga 
för överföringssystemet å andra sidan ska 
denna artikel tillämpas först när 
kommissionen har antagit de riktlinjer 
som avses i punkt 4.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom artikel 22f.2 i tillräcklig omfattning beskriver vilka uppgifter som ska bevaras, 
behövs ingen ytterligare specificering av riktlinjerna.

Ändringsförslag 538
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22f – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller transaktioner avseende 
elderivat mellan leveransföretag å ena 
sidan och grossister och systemansvariga 
för överföringssystemet å andra sidan ska 
denna artikel tillämpas först när 
kommissionen har antagit de riktlinjer 
som avses i punkt 4.

5. När det gäller transaktioner avseende 
elderivat mellan leveransföretag å ena 
sidan och grossister och systemansvariga 
för överföringssystemet å andra sidan ska 
denna artikel tillämpas först när de 
riktlinjer som avses i punkt 4 antagits.

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.

Ändringsförslag 539
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22fa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 22fa
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 22c.3 b kan nationella 
tillsynsmyndigheter ställa följande krav 
på systemanvändare med stark ställning 
på marknaden enligt artikel 22h:
a) Skyldighet att garantera insyn när det 
gäller offentliggörande av specifik 
information som redovisningsuppgifter, 
tekniska specifikationer, specifika 
uppgifter om försäljningsavtal, villkor för 
leverans av och tillgång till tjänster samt 
priser.
b) Om systemanvändaren diskriminerar 
vissa avtalsparter när det gäller samma 
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transaktioner, kan tillsynsmyndigheten 
ålägga denne en skyldighet att behandla 
alla lika, som i synnerhet innebär att 
denne ska avskaffa varje mer betydande 
avtalsklausul som anses diskriminerande, 
när det gäller bland annat priser, 
betalningsfrister och diskriminerande 
villkor och metoder vid försäljning och 
köp, samt avskaffa varje avtalsklausul 
som innehåller villkor om åtaganden för 
att avtalet ska ingås, vilka på grund av sin 
art eller mot bakgrund av vanlig 
avtalspraxis inte utgör en del av 
avtalsinnehållet.
c) Om bristen på effektiv konkurrens 
medför att systemanvändaren kan 
bibehålla priser på en överdrivet låg eller 
hög nivå, kan den nationella 
tillsynsmyndigheten ålägga 
systemanvändaren skyldigheter i samband 
med tillfälliga priskontroller, inbegripet 
krav på att priser ska knytas till 
kostnaderna och skyldigheter avseende 
kostnadsredovisnings- och 
prissättningssystem. När 
systemanvändaren åläggs att tillämpa
prissättningsmekanismer som återspeglar 
kostnaderna, ska priskontrollen baseras 
på de kostnader som uppstått för 
systemanvändaren i samband med 
produktion och investeringar, och då med 
en rimlig avkastning på sådana 
investeringar under normala 
affärsförhållanden. 
2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
kan förbjuda de systemanvändare med 
stark ställning på marknaden som det 
hänvisas till i artikel 22h.1 och efter att ha 
följt förfarandena i artikel 22h 
a) att ta ut orimliga priser av 
konkurrenter till anknutna företag eller 
företag som ingår i det vertikalt 
integrerade företag som avses i artikel 2,
b) att ha orimligt låga priser jämfört med 
priserna hos effektiva konkurrenter,
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c) att ge vissa konsumenter orättmätigt 
företräde,  eller
d) att på ett oskäligt sätt gruppera tjänster.
3. En överklagandemekanism ska 
tillhandahållas som dock inte ska påverka 
rättigheterna till överklagande enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning. Överklagandet får inte 
innebära att ärendets behandling skjuts 
upp.”

Or. en

Motivering

Då en nationell tillsynsmyndighet finner att elmarknaden domineras av en eller flera 
systemanvändare, ska denna kunna besluta om åtgärder som garanterar att slutförbrukarna 
drar nytta av marknaden samtidigt som marknaden också blir konkurrenskraftigare. 
Samtidigt bör en överklagningsmekanism inrättas.

Ändringsförslag 540
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 22fb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 22fb
1. För att främja en effektiv konkurrens 
på elektricitets- och gasmarknaderna, för 
att undvika missbruk av dominerande 
ställning och för att skydda användarnas 
intressen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna genomföra en 
marknadsanalys på marknaden för 
grossister, slutförbrukare och stödtjänster 
i syfte att fastställa hur effektiv 
konkurrensen är på den aktuella 
marknaden.
2. Om konkurrensen på någon av de 
undersökta marknaderna inte är effektiv 
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när det gäller att uppnå målen i artikel 1, 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna 
analysera huruvida en systemanvändare 
befinner sig i en ställning som är att 
betrakta som dominerande, det vill säga 
med en ekonomisk styrka som ger denne 
makt att i stor utsträckning agera utan att 
ta hänsyn till konkurrenter, kunder och 
slutförbrukare. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra 
slutsatserna av sin analys på sina 
officiella webbplatser.
3. I samband med att de nationella 
tillsynsmyndigheterna upptäcker 
systemanvändare med stark ställning på 
marknaden och utan att detta påverkar 
gemenskapens lagstiftning, ska de beakta 
följande:
a) Närvaro av en systemanvändaroperatör 
i ett geografiskt område inom en viss 
marknad och i närliggande marknader, 
där banden mellan de två marknaderna är 
sådana att den starka ställningen på den 
ena marknaden kan fungera som en 
hävstång på den andra och därmed 
stärker marknadsställningen för 
operatören i fråga.
b) Systemanvändarens storlek och dennes 
marknadsandel.
c) Omfattningen av de verksamheter som 
bedrivs av systemanvändaren och de 
företag denne kontrollerar och av de 
verksamheter som bedrivs av det företag 
som kontrollerar systemanvändaren, 
vertikal integration och de typiska 
egenskaperna hos de fastställda 
marknaderna när det gäller kopplingar, 
produktdiversifiering och omfattningen av 
varor och tjänster som erbjuds i 
paketform.
d) Existensen av hinder för 
marknadstillträde, tillväxt och expansion.
e) Brist eller låg nivå på utjämnande 
marknadsinflytande.
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f) Brist på potentiell konkurrens.
g) Stordrifts- eller verksamhetsfördelar.
4. Senast två år efter att direktiv …/…/EG 
[om ändring av direktiv 2003/54/EG om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för el] trätt i kraft och vart 
tredje år efter den tidigare översynen ska 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
genomföra en marknadsanalys på sina 
aktuella marknader. En systemansvarig 
kan begära en marknadsanalys tidigare 
om konkurrensvillkoren på den aktuella 
marknaden har förändrats på ett 
betydande sätt sedan den senaste 
marknadsanalysen och om de slutsatser 
som avses i punkt 2 offentliggjordes mer 
än ett år tidigare. En vägran att utföra en 
extra marknadsanalys ska motiveras på 
vederbörligt sätt.

Or. en

Motivering

Inom elsektorn i Europeiska unionen uppstår lätt konkurrensproblem till följd av en hög 
koncentrationsnivå, vertikal integration och erbjudandenas komplexitet. Dessutom gör 
sektorns strukturella särdrag - naturliga monopol och det faktum att investeringar bara 
förändrar dessa särdrag på tio års sikt - det nödvändigt att göra det möjligt för 
tillsynsmyndigheter att ingripa på kort sikt. Liksom inom telekommunikationssektorn bör 
tillsynsmyndigheter kunna få analysera marknaden och fastställa huruvida en 
systemanvändare intar en dominerande ställning eller inte.

Ändringsförslag 541
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I artikel 26 ska följande punkt 
läggas till:
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”2a. Medlemsstaterna får undanta 
industriområden från bestämmelserna i 
detta direktiv (kapitlen III, IV, V, VI och 
VII). Principen om tredjepartstillträde får 
inte påverkas av sådana undantag. 
Undantagen får heller inte påverka 
uppdraget för offentliga 
distributionssystem.”

Or. de

(Tillägg av ny punkt 2a till artikel 26 i direktiv 2003/54/EG)

Motivering

När det gäller industriområden bör det vara möjligt med särskilda bestämmelser eftersom det 
i första hand är industriella förbrukare som ska utnyttja dessa.

Ändringsförslag 542
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a) I artikel 26 ska följande punkt läggas 
till:
”2a. Medlemsstaterna kan undanta 
industrianläggningar från 
bestämmelserna i kapitlen III, IV, V, VI 
och VII. Principen om tredjepartstillträde 
ska inte påverkas av sådana undantag. 
Dessutom får inte undantagen påverka 
uppdraget för offentliga 
distributionssystem.

Or. en

(En ny punkt 2a läggs till artikel 26 i direktiv 2003/54/EG.)
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Motivering

I dag behöver inte operatörer av energinät på industrianläggningar följa ett antal 
skyldigheter för nätdriften i samtliga medlemsstater. EU-lagstiftningen bör formellt göra det 
möjligt för medlemsstaterna att göra undantag för industrianläggningar för att garantera 
rättssäkerheten. Den annorlunda behandlingen av industrinät är viktig eftersom den 
garanterar proportionella ansträngningar utan att äventyra avregleringens mål.  Detta 
äventyrar inte slutförbrukarnas rättigheter på industrianläggningar. Typiskt nog finns det få 
oberoende slutförbrukare som får leveranser från industrianläggningar.

Ändringsförslag 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 28 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 28.1 ska följande led läggas 
till:
”(ha) De mekanismer genom vilka 
medlemsstaterna beaktar alla 
miljökostnader, inte bara dem som hänför 
sig till klimatförändringen, i 
energipriserna och deras inverkan på 
valet av bränsle.”

Or. en

(Tillägg av nytt led till artikel 28.1 i direktiv 2003/54/EG.)

Motivering

Om inte miljökostnaderna i samband med elproduktion inkluderas i priset kommer 
konkurrensen på marknaden att förbli snedvriden. Eftersom man inom handeln med 
utsläppsrätter gör försök att inkludera kostnaderna för koldioxidutsläppen via utauktionering 
av certifikat, måste parallella initiativ genomföras för att införliva andra miljökostnader i 
energipriset. Kommissionen bör börja övervaka sådana snedvridningar av konkurrensen på 
marknaden.
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Ändringsförslag 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14b (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Artikel 28 – punkt 3 –stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) I artikel 28.3 ska tredje stycket 
ersättas med följande:
”Kommissionen ska senast den [datum för 
införlivande plus fem år] se över 
bestämmelserna om åtskillnad av 
överföringssystem och undersöka deras 
inverkan på den inre elmarknadens 
funktion. Den ska särskilt undersöka i 
vilken utsträckning alternativet med 
effektiv och ändamålsenlig åtskillnad 
enligt artikel 8c har visat sig vara 
framgångsrikt när det gäller att uppnå 
rättvis och effektiv konkurrens på den 
inre marknaden för el. Kommissionen ska 
redogöra för resultaten av denna översyn 
i samband med den rapport som avses i 
punkt 1. I rapporten ska man särskilt 
bedöma kommissionens behov av att 
föreslå ändringar av detta direktiv och 
huruvida artikel 8 ska göras obligatorisk 
för alla medlemsstater i syfte att garantera 
rättvis och effektiv konkurrens på den 
inre marknaden för el. Slutsatsen om 
huruvida en ändring är nödvändig eller 
inte ska åtföljas av en detaljerad 
motivering. Ett lagförslag ska vid behov 
bifogas rapporten.”

Or. en

(Ersätter artikel 28.3 tredje stycket i direktiv 2003/54/EG)

Motivering

Genom detta ändringsförslag uppmanas kommissionen att ingående granska effekterna av 
bestämmelserna om åtskillnad och att särskilt bedöma hur framgångsrik effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad har varit. Kommissionen uppmanas att lämna in en rapport om 
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översynen och att vid behov föreslå nödvändiga ändringar av direktivet, om effektiv och 
ändamålsenlig åtskillnad har visat sig vara en otillräcklig metod.

Ändringsförslag 545
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt a – inledningen och strecksatserna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) Bilaga A punkt a strecksats 1 och 2 
ska ändras på följande sätt:
”a) Rätt till ett avtal med sin 
elleverantör och  i förekommande fall 
dessutom med den systemansvarige för 
distributionssystemet, i vilket följande, 
om tillämpligt, anges för varje avtalstyp:
– Företagets namn och adress.
– De tjänster som tillhandahålls, nivån 
på den kommersiella och tekniska 
kvaliteten på de erbjudna tjänsterna och 
tidpunkt för aktivering av tjänsterna.”

Or. de

Motivering

Angående den andra strecksatsen: På en konkurrensutsatt marknad är leveransernas kvalitet 
en grundläggande rättighet. ”Tjänstekvalitet” i sig själv bör klargöra att kvaliteten avser 
både kommersiella och tekniska standarder (vars nivå senare ska fastställas). ”Ursprunglig 
inkoppling” hänför sig faktiskt bara till en mycket marginell fråga - det vill säga första 
gången en nybyggd anläggning kopplas in på distributionsnätet.

Ändringsförslag 546
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt a – inledningen och strecksatserna 1 och 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) I bilaga A punkt (a) ska inledningen 
samt första och andra strecksatsen 
ersättas med följande:
a) Rätt till ett avtal med sin elleverantör 
och, dessutom, med den systemansvarige 
för distributionssystemet, i förekommande 
fall, i vilket följande anges, i 
förekommande fall, för varje avtalstyp:
- Företagets namn och adress.
- De tjänster som tillhandahålls, nivån på 
den kommersiella och tekniska kvaliteten 
på de erbjudna tjänsterna och tidpunkt 
för aktivering av tjänsterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tjänar till att klarlägga och definiera vissa termer som visat sig vara 
oklara i praktiken. ”Tjänstekvalitet” i sig själv bör klargöra att kvaliteten bör hänföra sig till 
både kommersiella och tekniska standarder (vars nivå senare ska fastställas). ”Ursprunglig 
inkoppling” hänför sig faktiskt bara till en mycket marginell fråga - det vill säga första 
gången en nybyggd anläggning kopplas in på distributionsnätet.

Ändringsförslag 547
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14c (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) I bilaga A punkt (a) ska andra 
strecksatsen ersättas med följande:
”- De tjänster som tillhandahålls, nivån 
på den kommersiella och tekniska 
kvaliteten på de erbjudna tjänsterna och 
tidpunkt för aktivering av tjänsterna.”
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Or. en

(Ändrar ordalydelsen i bilaga A, punkt a, strecksats 2 i direktiv 2003/54/EG)

Motivering

”Nivån på kvaliteten på tjänsterna” bör specificeras som gällande både kommersiella och 
tekniska standarder. ”Tidpunkt för den ursprungliga inkopplingen” är för snäv som standard 
och bör omfatta alla fall av inkopplingar.

Ändringsförslag 548
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14d (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14d) I bilaga A ska punkt c ersättas med 
följande:
”c) Tydlig och opartisk information, 
baserad på gemensamma kriterier, om 
priser, tariffer och standardvillkor för 
tillgång till och utnyttjande av eltjänster 
på nationell nivå och gemenskapsnivå.”

Or. en

(Ändrar ordalydelsen i punkt c i bilaga A till direktiv 2003/54/EG)

Ändringsförslag 549
Fiona Hall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14e) I bilaga A ska punkt d ersättas med 
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följande: 
” d) Brett val av betalningssätt, så att 
utsatta konsumenter inte diskrimineras, 
vilket ska inbegripa förbetalda mätare och 
tariffräknare, i tillämpliga fall utan extra 
kostnad. Alla skillnader i villkor och 
bestämmelser skall motsvara 
leverantörens kostnader för de olika 
betalningssystemen och får inte vara 
oproportionerliga. De allmänna villkoren 
skall vara skäliga, klara och begripliga.
De skall meddelas på ett klart och 
lättbegripligt språk. Kunderna skall 
skyddas mot oskäliga eller vilseledande 
försäljningsmetoder, inbegripet hinder 
som inte följer av avtalet och som 
näringsidkaren ställer upp.”

Or. en

(Samma ordalydelse som i punkt d i bilaga A till direktiv 2003/54/EG med tillägg av ny text)

Ändringsförslag 550
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14e (nytt)
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14e) I bilaga A ska punkt d ersättas med 
följande:
”d) Brett val av betalningssätt, som inte 
diskriminerar utsatta kunder. De 
allmänna villkoren skall vara skäliga, 
klara och begripliga.  De skall meddelas 
på ett klart och lättbegripligt språk.  
Kunderna skall skyddas mot oskäliga 
eller vilseledande försäljningsmetoder, 
inbegripet hinder som inte följer av 
avtalet och som näringsidkaren ställer 
upp.”
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Or. en

(Ändrar ordalydelsen i punkt d i bilaga A till direktiv 2003/54/EG)

Motivering

I synnerhet utsatta kunder behöver skyddas från betalningsmetoder som är till nackdel för 
dem.

Ändringsförslag 551
Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina 
förbrukningsuppgifter och möjlighet att 
genom uttryckligt avtal och utan kostnad 
ge företag med ett leveranstillstånd 
tillgång till sina mätaruppgifter. Den part 
som ansvarar för hanteringen av 
uppgifterna är skyldig att lämna ut dessa 
uppgifter till företaget. Medlemsstaterna 
ska fastställa uppgifternas format och ett 
förfarande för leverantörer och 
konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga ytterligare kostnader 
ska åläggas konsumenten för denna 
tjänst.

”h) Lätt att byta till ny leverantör. 
Medlemsstaterna ska tillse att kunderna 
har tillgång till de uppgifter som behövs 
för att effektivt byta leverantör och kan ge 
företag med leveranstillstånd tillgång till 
dessa uppgifter.  Ingen extra avgift ska tas 
ut för denna tjänst. Den part som ansvarar 
för hanteringen av uppgifterna ska 
tillmötesgå varje rimlig begäran om att 
lämna ut dessa uppgifter direkt till ett 
företag som har kundens tillstånd.
Medlemsstaterna ska tillse att det finns en 
överenskommen specifikation av de 
uppgifter som behövs för att effektivt 
överföra en kund, en fastställd 
kundöverföringsprocess och att dessa 
uppgifter tillhandahålls på begäran av 
kunden. Leverantören ska åtminstone 
tillhandahålla riktiga uppgifter om en 
månads förbrukning som ska erhållas 
från smarta mätare. Medlemsstaterna ska 
tillse att uppsättningen av smarta mätare 
slutförs så snart som möjligt, dock senast 
2020. De erhållna uppgifterna bör göras 
tillgängliga för kunden på begäran, i ett 
lämpligt format och till en kostnad som 
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återspeglar den tillhandahållna tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 552
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina 
förbrukningsuppgifter och möjlighet att 
genom uttryckligt avtal och utan kostnad 
ge företag med ett leveranstillstånd 
tillgång till sina mätaruppgifter. Den part 
som ansvarar för hanteringen av 
uppgifterna är skyldig att lämna ut dessa 
uppgifter till företaget. Medlemsstaterna 
ska fastställa uppgifternas format och ett 
förfarande för leverantörer och 
konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

”h) Lätt att byta till ny leverantör. Då bytet 
kräver information om leveranspunkt, 
mätaruppgifter eller en 
standardkonsumtionsprofil, ska 
medlemsstaterna tillse att denna är 
tillgänglig utan kostnad för alla företag 
som har tillstånd att få tillgång till sådana 
uppgifter. Den part som ansvarar för 
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget.

Medlemsstaterna ska tillse att det finns ett 
överenskommet format på uppgifterna och 
ett förfarande för leverantörer och, vid 
behov, konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga uttryckliga ytterligare 
avgifter ska åläggas konsumenten för 
denna särskilda tjänst.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inriktas på att tillse att alla nödvändiga uppgifter för bytet av leverantör 
direkt blir tillgängliga för den nye leverantören, snarare en ett system där kunden ska begära 
att få dessa uppgifter. På en konkurrensutsatt marknad kommer varje extrakostnad att 
slutligen komma på kundernas räkningar. Textförändring är till för att klarlägga avsikten.
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Ändringsförslag 553
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter 
och möjlighet att genom uttryckligt avtal 
och utan kostnad ge företag med ett 
leveranstillstånd tillgång till sina 
mätaruppgifter. Den part som ansvarar för 
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas 
format och ett förfarande för leverantörer 
och konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

”h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter 
och möjlighet att genom uttryckligt avtal 
och utan transaktionskostnad ge varje 
leverantör tillgång till sina mätaruppgifter.  
Den part som ansvarar för hanteringen av 
uppgifterna är skyldig att tillgodose alla 
motiverade uppgiftsförfrågningar.  
Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas 
format och ett förfarande för leverantörer 
och konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Tillsynsmyndigheterna ska 
beakta kostnaderna till följd av denna 
tjänst.

Or. de

Motivering

Alla uppgiftsförfrågningar måste vara motiverade. Dessutom måste de höga kostnaderna för 
IT- och avräkningssystem erkännas.

Ändringsförslag 554
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina 
förbrukningsuppgifter och möjlighet att 
genom uttryckligt avtal och utan kostnad 
ge företag med ett leveranstillstånd 
tillgång till sina mätaruppgifter. Den part 

”h) Lätt att byta till ny leverantör. Då bytet 
kräver information om leveranspunkt, 
mätaruppgifter eller en 
standardkonsumtionsprofil, ska 
medlemsstaterna tillse att denna är 
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som ansvarar för hanteringen av 
uppgifterna är skyldig att lämna ut dessa 
uppgifter till företaget. Medlemsstaterna 
ska fastställa uppgifternas format och ett 
förfarande för leverantörer och 
konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

tillgänglig utan kostnad för alla företag 
som har tillstånd att få tillgång till sådana 
uppgifter. Den part som ansvarar för 
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget. 
Medlemsstaterna ska tillse att det finns ett 
överenskommet format på uppgifterna och 
ett förfarande för leverantörer och, vid 
behov, konsumenter för att få tillgång till 
uppgifterna. Inga uttryckliga ytterligare 
avgifter ska åläggas konsumenten för 
denna särskilda tjänst.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inriktas på att tillse att alla nödvändiga uppgifter för bytet av leverantör 
direkt blir tillgängliga för den nye leverantören. Leverantörerna måste inte nödvändigtvis 
vara auktoriserade och eftersom det är den nye leverantören som i allmänhet behöver 
mätarinformationen, kan man i systemen för byte av leverantör begära att uppgifterna går via 
vederbörligen auktoriserade mätarföretag snarare än genom leverantören.  På en 
konkurrensutsatt marknad kommer varje extrakostnad att slutligen komma på kundernas 
räkningar.

Ändringsförslag 555
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) Tillgång till sina förbrukningsuppgifter 
och möjlighet att genom uttryckligt avtal 
och utan kostnad ge företag med ett 
leveranstillstånd tillgång till sina 
mätaruppgifter. Den part som ansvarar för
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas 
format och ett förfarande för leverantörer 
och konsumenter för att få tillgång till 

”(h) Tillgång till sina 
förbrukningsuppgifter och möjlighet att 
genom uttryckligt avtal och utan kostnad 
ge auktoriserade leveransföretag tillgång 
till sina mätaruppgifter. Den part som 
ansvarar för hanteringen av uppgifterna är 
skyldig att lämna ut dessa uppgifter till 
företaget. Medlemsstaterna ska fastställa 
uppgifternas format och ett förfarande som 
gör det möjligt för leverantörer och 
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uppgifterna. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

konsumenter att få tillgång till uppgifterna. 
Inga ytterligare kostnader ska åläggas 
konsumenten för denna tjänst.

Or. en

Motivering

I vissa länder som Österrike krävs det inget tillstånd för leverantören för att denne ska få 
bedriva sin verksamhet.

Ändringsförslag 556
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje 
månad om den faktiska elförbrukningen 
och faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

utgår

Or. de

Motivering

En avräkning varje månad är tänkbar först efter en lämplig övergångsperiod. Eftersom 
elektroniska och fjärravlästa mätare inte är införda överallt innebär en avräkning varje 
månad tolv gånger så höga kostnader. Dessa skulle leda till avsevärda kostnadsökningar för 
slutkunderna och göra det omöjligt för nya leverantörer, som redan verkar med knappa 
marginaler, att få tillträde till marknaden. 
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Ändringsförslag 557
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje 
månad om den faktiska elförbrukningen 
och faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

utgår

Or. de

Motivering

Så länge som elektroniska och fjärravlästa mätare inte är införda överallt innebär en
avräkning varje månad tolv gånger så höga kostnader. Dessa skulle leda till avsevärda 
kostnadsökningar för slutkunderna och göra det omöjligt för nya leverantörer, som redan 
lever på knappa marginaler, att få tillträde till marknaden.  En avräkning varje månad är 
därför tänkbar först efter en lämplig övergångsperiod.

Ändringsförslag 558
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

i) Klar och tydlig information om den 
faktiska elförbrukningen så ofta som det 
behövs för att de ska kunna reglera sin 
egen elkonsumtion.  Vederbörlig hänsyn 
ska tas till kostnadseffektiviteten av 
sådana åtgärder. Inga ytterligare kostnader 
ska åläggas konsumenten för denna tjänst.

Or. en
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Motivering

Texten i bilagan bör vara i linje med direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster. Den text som föreslås av kommissionen skulle innebära 
inadekvata kostnader.

Ändringsförslag 559
Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

i) Klar och tydlig information regelbundet
om deras faktiska elförbrukning och 
priser. Inga uttryckliga ytterligare avgifter
ska åläggas konsumenten för denna 
särskilda tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 560
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

i) Klar och tydlig information om den 
faktiska elförbrukningen och faktiska 
elkostnader så ofta som det behövs för att 
de ska kunna reglera sin egen 
elkonsumtion.  Vederbörlig hänsyn ska 
tas till kostnadseffektiviteten av sådana 
åtgärder. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

Or. en
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Motivering

Förslag om att lägga till följande mening: ”Informationen ska ges genom att man använder 
sig av en tillräcklig tidsfrist som tar hänsyn till kapaciteten på kundens mätarutrustning och 
elprodukten i fråga."

Ändringsförslag 561
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

Klar och tydlig information på 
regelbunden basis om den faktiska 
elförbrukningen och faktiska elpriser. 
Tillsynsmyndigheterna ska beakta 
kostnaderna till följd av denna tjänst.

Or. de

Motivering

Konsumenterna ska informeras regelbundet om förbrukning och priser men det finns ingen 
anledning att specificera hur ofta denna information ska tillhandahållas. Om det ska ske en 
övergång till smarta mätare behövs det lämpliga rambestämmelser.  Till exempel måste man 
se till att det finns lämpliga övergångsperioder och att de kostnader som därigenom uppstår 
erkänns som nätkostnader och beaktas för nätavgifterna.

Ändringsförslag 562
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad
om den faktiska elförbrukningen och 

i) Information om deras faktiska 
elförbrukning och faktiska elkostnader så 
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faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

ofta som det behövs för att de ska kunna 
reglera sin konsumtion.  Inga uttryckliga 
ytterligare avgifter ska åläggas 
konsumenten för denna särskilda tjänst.

Or. en

Motivering

Det föreslagna kravet om att kunden ska informeras varje månad är onödigt föreskrivande 
och blir förmodligen oproportionerligt med tanke på de höga kostnaderna för 
mätarutrustningen.

Dessutom är frågan redan täckt genom artikel 13 i direktivet om energitjänster. På en 
konkurrensutsatt marknad kommer varje extrakostnad att slutligen komma på kundernas 
räkningar. Textförändringen är till för att klarlägga avsikten.

Ändringsförslag 563
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Klar och tydlig information varje månad
om den faktiska elförbrukningen och 
faktiska elkostnader. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

i) Information om deras faktiska 
elförbrukning och faktiska elkostnader så 
ofta som det behövs för att de skall kunna 
reglera sin konsumtion. Inga uttryckliga 
ytterligare avgifter ska åläggas 
konsumenten för denna särskilda tjänst. 

Or. en

Motivering

Det föreslagna kravet om att kunden ska informeras varje månad är onödigt föreskrivande 
och blir förmodligen oproportionerlig med tanke på de höga kostnaderna för 
mätarutrustningen. Dessutom är frågan redan täckt genom artikel 13 i direktivet om 
energitjänster. Ordalydelsen bör därför ligga nära den i direktivet om energitjänster för att 
undvika överlappning/motstridande krav på detta område.
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Ändringsförslag 564
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och kundens konto hos 
den tidigare leverantören ska ha reglerats 
senast en månad efter den sista 
leveransen från denna tidigare 
leverantör.”

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och denna process får 
inte vara längre än en månad från den 
tidpunkt då all nödvändig information 
tillhandahållits och avtalet ingåtts mellan 
kunden och den nye leverantören, till det 
faktiska datumet för bytet av leverantör.”

Or. en

Motivering

Bytet av leverantör får inte innebära oproportionerliga insatser och orimlig tidsåtgång för 
kunderna. Därför är det viktigt att ha en tidsfrist för leverantörsbytet. 

Detta ska gå lätt och snabbt och inte riskera att dras i långbänk av någon av de inblandade 
parterna. Tidsperioden för att byta leverantör måste beakta tekniska krav, men får inte bli ett 
hinder som skulle avskräcka kunderna från att byta leverantör och frysa marknadsandelarna 
till förmån för etablerade leverantörer.

Ändringsförslag 565
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och kundens konto hos 
den tidigare leverantören ska ha reglerats 
senast en månad efter den sista leveransen 
från denna tidigare leverantör.”

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och denna process får 
inte vara längre än en månad från det 
ögonblick då all nödvändig information 
tillhandahållits och avtalet trätt i kraft 
mellan kunden och den nye leverantören, 
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till det faktiska datumet för bytet av 
leverantör. Kundens konto hos den 
tidigare leverantören ska ha reglerats senast 
en månad efter den sista leveransen från 
denna tidigare leverantör.”

Or. en

Motivering

En av de viktigaste indikatorerna på en konkurrensutsatt och effektiv energimarknad är 
lättheten för kunderna att byta leverantör. Det är därför det är det viktigt att ha en fastställd 
tidsfrist för leverantörsbytet.

Ändringsförslag 566
Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och kundens konto hos 
den tidigare leverantören ska ha reglerats 
senast en månad efter den sista 
leveransen från denna tidigare 
leverantör.”

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året utan att detta påverkar 
befintliga leveransavtal och privata 
nätarrangemang (icke-standardnät).
Medlemsstaterna bör tillse att riktlinjer 
upprättas för den tid det får ta mellan 
bytet och utfärdandet av sluträkningen.”

Or. en

Ändringsförslag 567
Jan Březina

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och kundens konto hos 
den tidigare leverantören ska ha reglerats 
senast en månad efter den sista leveransen 
från denna tidigare leverantör.”

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och en kund ska ha rätt 
att få sluträkningen senast tre månader
efter den sista leveransen från denna 
tidigare leverantör.”

Or. en

Motivering

Texten i bilagan bör vara i linje med direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster. Den text som föreslås av kommissionen skulle innebära 
inadekvata kostnader.

Ändringsförslag 568
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och kundens konto hos 
den tidigare leverantören ska ha reglerats
senast en månad efter den sista leveransen 
från denna tidigare leverantör.”

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och kundens räkning hos 
den tidigare leverantören ska överlämnas 
senast två månader efter den sista 
leveransen från denna tidigare leverantör.”

Or. en

Motivering

Kraven bör lindras för att ta hänsyn till den tidigare leverantörens beroende av 
distributionsföretaget/den nye leverantören för slutavläsningen av mätaren och av 
förfaranden inom branschen.
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Ändringsförslag 569
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt ja (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ja) Kundens konto hos den tidigare 
leverantören ska ha reglerats senast en 
månad efter den sista leveransen från 
denna tidigare leverantör.”

Or. en

Motivering

Bytet av leverantör får inte innebära oproportionerliga insatser och orimlig tidsåtgång för 
kunderna. Därför är det viktigt att ha en tidsfrist för leverantörsbytet. 

Detta ska gå lätt och snabbt och inte riskera att dras i långbänk av någon av de inblandade 
parterna.  Tidsperioden för att byta leverantör måste beakta tekniska krav men får inte bli ett 
hinder som skulle avskräcka kunderna från att byta leverantör och frysa marknadsandelarna 
till förmån för etablerade leverantörer.

Ändringsförslag 570
Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2003/54/EG
Bilaga A – punkt ja (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ja) Tillgång till en opartisk 
rådgivningstjänst som utan kostnad 
tillhandahåller information i enskilda fall 
om åtgärder för energieffektivitet och den 
lämpligaste leverantören samt 
betalningsalternativ som passar deras 
behov.”

Or. en
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Ändringsförslag 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Såsom ett undantag från första och andra 
stycket under denna punkt ska 
bestämmelserna i den nya artikeln 7a 
tillämpas från den dag då detta direktiv 
träder i kraft.

Or. en

Motivering

Såsom ett undantag från första och andra stycket under denna punkt ska bestämmelserna i 
den nya artikeln 7a tillämpas från den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag 572
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska upphäva lagar, 
förordningar och administrativa 
bestämmelser som förhindrar 
naturgasföretag och tillsynsmyndigheter 
eller andra myndigheter att utföra sina 
uppgifter eller utöva sina befogenheter 
eller skyldigheter enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter kan vara förhindrade att utöva sina legitima befogenheter eller uppgifter 
enligt detta direktiv på grund av nationell lagstiftning. Artificiellt låga reglerade tariffer, som 
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i allmänhet är inskrivna i nationell lagstiftning, kan hindra den nationella 
tillsynsmyndigheten från att tillse att ingen korssubventionering sker, och nationell 
lagstiftning kan förhindra särskilda åtgärder (t.ex. auktionering av gaskapacitet) i vissa 
medlemsstater. Genomförandet av direktivet medför också att sådana hinder för effektiv 
konkurrens avlägsnas.  

Ändringsförslag 573
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Då ett offentligt kontrollerat organ 
direkt eller indirekt är inblandat i 
förvärvet av delar av ett vertikalt 
integrerat företag, ska priset i samband 
med en sådan transaktion meddelas 
kommissionen. Ett sådant meddelande ska 
innehålla ett intyg på det underliggande 
tillgångsvärdet från ett internationellt 
revisionsföretag. Kommissionen ska 
använda sådan information enbart för att 
utöva kontroll över statsbidrag.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att lika konkurrensvillkor för statsägda och privatägda företag 
garanteras.

Ändringsförslag 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska till 
Europaparlamentet och rådet årligen 
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rapportera om den formella och praktiska 
tillämpningen av detta direktiv i varje 
medlemsstat.”

Or. en

Motivering

Detta bör garantera en ändamålsenlig tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. På grundval av offentliga samråd och 
diskussioner med de behöriga 
myndigheterna och efter att ha fått ett 
utlåtande från byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter och sex 
år efter att detta direktiv trätt i kraft, ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om det 
önskvärda i att behålla eller ändra detta 
direktiv. De många versionerna för 
omstrukturering av elföretag som 
fastställts i artiklarna 8a till 8 d, 10 och 
10b i direktiv 2003/54/EG ska verifieras, 
särskilt när det gäller effektiviteten i deras 
inverkan på nättillgången och de 
nödvändiga investeringarna.

Or. en

Motivering

Detta bör garantera en ändamålsenlig tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv.
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