
AM\715225DA.doc PE404.544v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2007/0196(COD)

31.3.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
275 - 427

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

Fælles regler for det indre marked for naturgas

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



PE404.544v01-00 2/107 AM\715225DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\715225DA.doc 3/107 PE404.544v01-00

DA

Ændringsforslag 275
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger fastlægges gennem objektive 
og gennemsigtige kriterier."

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed på det indre marked for naturgas er gunstigt, når det bidrager til at sikre et 
velfungerende marked. Yderligere datadelingskrav bør respektere forretningsmæssigt 
følsomme oplysningers fortrolige karakter og ikke være i strid med konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag 276
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1. Den enkelte 
distributionssystemoperatør er ansvarlig 
for at sikre, at systemet kan tilfredsstille 
en rimelig efterspørgsel efter 
gasdistribution på lang sigt, at drive, 
vedligeholde og udvikle på almindelige 
økonomiske vilkår et sikkert, pålideligt 
og effektivt distributionssystem på dette 
område under behørig hensyntagen til 
miljøet og fremme af energieffektivitet."



PE404.544v01-00 4/107 AM\715225DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Distributionssystemoperatøren skal have samme ansvar som transmissionssystemoperatøren 
for at opfylde ovennævnte kriterier.

Ændringsforslag 277
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1. Den enkelte 
distributionssystemoperatør er ansvarlig 
for at sikre, at systemet kan tilfredsstille 
en rimelig efterspørgsel efter 
gasdistribution på lang sigt, at drive, 
vedligeholde og udvikle på almindelige 
økonomiske vilkår et sikkert, pålideligt 
og effektivt distributionssystem på dette 
område under behørig hensyntagen til 
miljøet og fremme af energieffektivitet."

Or. en

(Ændring af det eksisterende stk. 1 i artikel 12 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Distributionssystemoperatøren skal have samme ansvar som transmissionssystemoperatøren 
for at opfylde ovennævnte kriterier.
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Ændringsforslag 278
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I artikel 12 indsættes følgende 
stykke:
"5a. Der skal træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
distributionssystemoperatørernes 
personale og ledelse ikke har nogen 
personlige interesser i stigningen i 
energiforbruget."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stykke efter stk. 5 i artikel 12 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Distributionssystemoperatørernes personale bør være interesseret i energieffektivitet og ikke 
belønnes for stigninger i forbrugsniveauet i deres distributionsområde.

Ændringsforslag 279
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 2, andet afsnit, affattes 
således:
"Medlemsstaterne kan bestemme, at stk. 
1-3 ikke gælder for integrerede 
naturgasselskaber, der betjener færre 
end 100 000 tilkoblede kunder."
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Or. en

(Ændring af ordlyden i stk. 2, andet afsnit, i artikel 13 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Minimumsgrænsen har fundet anvendelse på hele denne artikel, hvilket den fortsat bør gøre.
Dette bør fremgå klart af artiklen, hvorfor der indsættes nye stykker.

Ændringsforslag 280
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger de 
nationale regulerende myndigheder for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal bære ansvaret for overvågningen af 
adskillelsesbestemmelserne for distributionssystemoperatørerne med henblik på at sikre 
disses uafhængighed.
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Ændringsforslag 281
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsarbejde og 
identitetsstrategier skabe uklarhed om 
forsyningsgrenens særskilte identitet inden 
for det vertikalt integrerede selskab.

3. I tilfælde hvor 
distributionssystemoperatøren indgår i et 
vertikalt integreret selskab, sørger 
medlemsstaterne for, at 
distributionssystemoperatørens virksomhed 
overvåges, således at denne ikke kan 
udnytte sin vertikale integration til at 
forvride konkurrencen. Vertikalt 
integrerede distributionssystemoperatører 
må navnlig ikke i deres 
kommunikationsaktiviteter skabe uklarhed 
om forsyningsgrenens særskilte identitet 
inden for det vertikalt integrerede selskab.

Or. de

Begrundelse

I lyset af cost-benefit-forholdet syntes det overdrevet at kræve, at der skabes særskilte 
identiteter for netværk og distribution.

Ændringsforslag 282
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at distributions-
systemoperatøren fuldt og effektivt 
efterlever stk. 2, hvad angår 

udgår
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distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Som afgørende bestemmelser for liberaliseringen af energimarkederne kan 
adskillelsesbestemmelserne ikke gøres til genstand for en ændring gennem retningslinjer.
Dette understreges også af, at det at give Kommissionen beføjelser til at vedtage sådanne 
retningslinjer, ville give Kommissionen ret til at gribe ind i selskabsretten.

Ændringsforslag 283
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at distributions-
systemoperatøren fuldt og effektivt 
efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 

udgår



AM\715225DA.doc 9/107 PE404.544v01-00

DA

dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinjerne vedtages i den normale procedure 
af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen bør 
begrænses til eventuelle nødvendige ændringer.

Ændringsforslag 284
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for at sikre, at distributions-
systemoperatøren fuldt og effektivt 
efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af 
diskriminerende adfærd og det forhold, at 
det vertikalt integrerede selskabs 
forsyningsaktiviteter ikke må udøves på 
en måde, der giver selskabet urimelige 
fordele i kraft af den vertikale integration. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure har til formål at begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse og dermed fjerne afgørelser af afgørende betydning om det indre energimarkeds 
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form fra den demokratiske lovgivningsprocedure anvendelsesområde. Da resultaterne af en 
komitologiprocedure potentielt kan have meget vidtrækkende konsekvenser, og sådanne 
grundlæggende bestemmelser berører indholdet i de adskillelsesbestemmelser, som finder 
anvendelse for transmissionsnetværksoperatører, bør dette forslag afvises af principielle 
årsager.

Ændringsforslag 285
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage retningslinier 
for at sikre, at distributionssystemoperatøren 
fuldt og effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af diskriminerende 
adfærd og det forhold, at det vertikalt 
integrerede selskabs forsyningsaktiviteter ikke 
må udøves på en måde, der giver selskabet 
urimelige fordele i kraft af den vertikale 
integration. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at supplere 
det, vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Sådanne vidtrækkende beføjelser til Kommissionen med henblik på fastsættelse af 
retningslinjer vedrørende distributionssystemoperatører gennem forskriftsproceduren med 
kontrol ville være udemokratisk, og forslaget bør derfor forkastes.
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Ændringsforslag 286
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Følgende stk. 4a tilføjes:

"4a. Medlemsstaterne har ret til at 
bestemme, hvorvidt stk. 1 til 4 skal gælde 
for integrerede naturgasselskaber, der 
betjener færre end 100 000 tilkoblede 
kunder eller isolerede net."

Or. de

Begrundelse

De minimis-reglen fandt tidligere anvendelse på hele artiklen og indgik derefter i sidste 
afsnit.

Ændringsforslag 287
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra c a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Følgende stk. 4a tilføjes:

"4a. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
stk. 1 og 2 ikke gælder for integrerede 
naturgasselskaber, der betjener færre end 
100 000 tilkoblede kunder eller isolerede 
net."

Or. de
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør have beføjelser til at undtage mindre distributionsnet fra direktivets 
bestemmelser.

Ændringsforslag 288
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for, at et 
selskab kombinerer driften af 
transmissions-, LNG-, lager- og 
distributionssystemer, forudsat at det for 
hver af sine aktiviteter opfylder de 
relevante bestemmelser i artikel 7 og 9a og 
artikel 13, stk. 1.

Dette direktiv fremmer, som den mest 
effektive løsning til sikring af effektiv 
tredjepartsadgang, at et selskab 
kombinerer driften af transmissions- LNG-, 
lager- og distributionssystemer, forudsat at 
det for hver af sine aktiviteter opfylder de 
relevante bestemmelser i artikel 7 og 9a og 
artikel 13, stk. 1. Kombinerede 
transmissions-, LNG- og 
lagersystemoperatører skal indføres i hver 
enkelt medlemsstat. 

Or. en

Ændringsforslag 289
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for, at et 
selskab kombinerer driften af 
transmissions-, LNG-, lager- og 
distributionssystemer, forudsat at det for 
hver af sine aktiviteter opfylder de 
relevante bestemmelser i artikel 7 og 9a og 

Dette direktiv er ikke til hinder for, at et 
selskab kombinerer driften af 
transmissions-, LNG-, lager- og 
distributionssystemer, forudsat at det for 
hver af sine aktiviteter opfylder de 
relevante bestemmelser i artikel 7, 9a, 9b 
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artikel 13, stk. 1. og 13, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring til artikel 15 tag højde for, at adskillelseskravene til 
transmissionssystemoperatører nu fastlægges i artikel 9 til 9b.

Ændringsforslag 290
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Artikel 18, stk.1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres en ordning for reguleret 
tredjeparts adgang til transmissions- og 
distributionssystemerne, LNG-
faciliteter, lagerfaciliteter og 
gasrensningsfaciliteter, som bygger på 
offentliggjorte tariffer, der gælder alle 
privilegerede kunder, herunder 
forsyningsselskaber, og som anvendes 
objektivt og uden at diskriminere 
mellem systembrugere. Medlemsstaterne 
sikrer, at tarifferne eller de metoder, de 
er baseret på, er godkendt forud for 
deres ikrafttræden af den regulerende 
myndighed, der henvises til i artikel 25, 
stk. 1, og at disse tariffer – og 
metoderne, hvor kun disse godkendes –
offentliggøres, inden de træder i kraft."

Or. en

(Ændring af stk. 1 i artikel 18 i direktiv 2003/55/EF)
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Begrundelse

Adgang til lagring og adgang til gasrensningsfaciliteter er et vigtigt spørgsmål i nogle 
medlemsstater. Tilgængelig gasrensningskapacitet er afgørende for udviklingen af likvide 
engrosmarkeder, både på nationalt og regionalt plan. Derfor skal tredjepartsadgang til 
lagring og gasrensning reguleres for at sikre ikkediskriminerende adgang til fleksibilitet og 
gasrensningsydelser.

Ændringsforslag 291
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Artikel 18, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres en ordning for tredjeparts 
adgang til transmissions- og 
distributionssystemerne, herunder 
linepack og hjælpefunktioner, samt til 
LNG-faciliteter, som bygger på 
offentliggjorte tariffer, der gælder alle 
privilegerede kunder, herunder 
forsyningsselskaber, og som anvendes 
objektivt og uden at diskriminere 
mellem systembrugere. Medlemsstaterne 
sikrer, at tarifferne eller de metoder, de 
er baseret på, er godkendt forud for 
deres ikrafttræden af den regulerende 
myndighed, der henvises til i artikel 25, 
stk. 1, og at disse tariffer – og 
metoderne, hvor kun disse godkendes –
offentliggøres, inden de træder i kraft."

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag overlades opgaven med at give adgang til linepack og 
hjælpefunktioner til transmissions- og distributionssystemoperatørerne i stedet for 
lageroperatøren, som det i øjeblikket fremgår af artikel 19. Som det er tilfældet med 
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balancering og rensning, er ydelse af samme-dag-fleksibilitet gennem linepack osv. en del af 
en transmissionssystemoperatørs primære rolle og bør behandles som en del af transporten 
(dvs. underlægges samme rTPA, hvis ikke det er undtaget) og ikke være omfattet af 
lagersystemoperatørens rolle.

Ændringsforslag 292
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 18a
1. Med henblik på tilrettelæggelse af 
adgangen til LNG-faciliteter, hvis disse 
faciliteter drives af uafhængige 
infrastrukturoperatører, som er 
ejerskabsmæssigt adskilte i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, og 
som tilbyder åben adgang, kan 
medlemsstaterne også vedtage at følge den 
procedure, der henvises til i stk. 2. Denne 
procedure baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
kriterier.
2. Ved forhandlet adgang træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
naturgasselskaber og privilegerede 
kunder inden for eller uden for det 
område, som dækkes af det 
sammenkoblede system, kan forhandle om 
adgang til LNG-faciliteter. Parterne er 
forpligtet til at forhandle om adgang til 
LNG-faciliteter i god tro."

Or. en
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Begrundelse

Med det store antal LNG-faciliteter, der er ved at blive opført, er der tydeligvis ved at opstå 
en konkurrencesituation. Det bør være muligt at vælge forhandlet adgang, navnlig for 
ejerskabsmæssigt adskilte selskaber, da der i det tilfælde klart ikke er nogen interessekonflikt.
Reguleringen kan derfor i princippet være mindre streng.

Ændringsforslag 293
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 18a
1. Med henblik på tilrettelæggelse af 
adgangen til LNG-faciliteter, hvis disse 
faciliteter drives af uafhængige 
infrastrukturoperatører, som er 
ejerskabsmæssigt adskilte i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, og 
som tilbyder åben adgang, kan 
medlemsstaterne også vedtage at følge den 
procedure, der henvises til i stk. 2. Denne 
procedure baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
kriterier.
2. Ved forhandlet adgang træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
naturgasselskaber og privilegerede 
kunder inden for eller uden for det 
område, som dækkes af det 
sammenkoblede system, kan forhandle om 
adgang til LNG-faciliteter. Parterne er 
forpligtet til at forhandle om adgang til 
LNG-faciliteter i god tro."

Or. en
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Begrundelse

Med det store antal LNG-faciliteter, der er ved at blive opført, er der tydeligvis ved at opstå 
en konkurrencesituation. I øjeblikket gennemføres investeringer i LNG-faciliteter i mange 
tilfælde som undtagelser i henhold til den tidligere artikel 22. Med muligheden for forhandlet 
adgang kan investeringer stimuleres yderligere under en (for investorer) acceptabel 
reguleringsordning. Det bør være muligt at vælge forhandlet adgang, navnlig for 
ejerskabsmæssigt adskilte selskaber.

Ændringsforslag 294
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
"1. Hvis det er teknisk og/eller 
økonomisk nødvendigt for at yde 
effektiv systemadgang med henblik på 
forsyning af kunderne samt for
tilrettelæggelse af adgang til 
hjælpefunktioner, skal medlemsstaterne 
ved tilrettelæggelse af adgang til 
lagerfaciliteter og linepack vedtage
procedurerne i stk. 3 og 4. Disse 
procedurer baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer i artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/55/EF, herunder delvist 
ordlyden i Kommissionens forslag)
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Ændringsforslag 295
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
"1. Hvis det er teknisk og/eller 
økonomisk nødvendigt for at yde 
effektiv systemadgang med henblik på 
forsyning af kunderne samt for 
tilrettelæggelse af adgang til 
hjælpefunktioner, anvender 
medlemsstaterne ved tilrettelæggelse af 
adgang til lagerfaciliteter og linepack 
proceduren for reguleret adgang, der er 
beskrevet i stk. 4. Hvis sådan 
tilrettelæggelse arrangeres gennem en 
uafhængig infrastrukturoperatør, som er 
ejerskabsmæssigt adskilt i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, og 
som tilbyder åben adgang, kan 
medlemsstaterne vælge en af eller begge 
procedurerne i stk. 3 og 4. Disse 
procedurer baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at vælge forhandlet adgang, navnlig for ejerskabsmæssigt adskilte 
selskaber, da der i det tilfælde klart ikke er nogen interessekonflikt mellem f.eks. produktions-
/forsyningsinteresser på den ene side og transmissionsinteresser på den anden. Reguleringen 
kan derfor i princippet være mindre streng, dvs. ex post i stedet for ex ante.



AM\715225DA.doc 19/107 PE404.544v01-00

DA

Ændringsforslag 296
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
"1. Hvis det er teknisk og/eller 
økonomisk nødvendigt for at yde 
effektiv systemadgang med henblik på 
forsyning af kunderne samt for 
tilrettelæggelse af adgang til 
hjælpefunktioner, anvender 
medlemsstaterne ved tilrettelæggelse af 
adgang til lagerfaciliteter og linepack 
proceduren for reguleret adgang, der er 
beskrevet i stk. 4. Hvis sådan 
tilrettelæggelse arrangeres gennem en 
uafhængig infrastrukturoperatør, som er 
ejerskabsmæssigt adskilt i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, og 
som tilbyder åben adgang, kan 
medlemsstaterne vælge en af eller begge 
procedurerne i stk. 3 og 4. Disse 
procedurer baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at vælge forhandlet adgang, navnlig for ejerskabsmæssigt adskilte 
selskaber, da der i det tilfælde klart ikke er nogen interessekonflikt mellem f.eks. produktions-
/forsyningsinteresser på den ene side og transmissionsinteresser på den anden. Reguleringen 
kan derfor i princippet være mindre streng, dvs. ex post i stedet for ex ante.
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Ændringsforslag 297
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
"1. Hvis det er teknisk og/eller 
økonomisk nødvendigt for at yde 
effektiv systemadgang med henblik på 
forsyning af kunderne, kan 
medlemsstaterne ved tilrettelæggelse af 
adgang til lagerfaciliteter vælge en af 
eller begge procedurerne i stk. 3 og 4. 
Disse procedurer baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier."

Or. en

(Artikel 1. punkt 11c, (ny) om ændring af artikel 19, stk. 1, (direktiv 2003/55/EF) tilføjes 
Kommissionens forslag som vist)

Begrundelse

Dette ændringsforslag fjerner det valg, som medlemsstaterne i dag har mellem reguleret og 
forhandlet tredjepartsadgang (rTPA eller nTPA) med hensyn til hjælpefunktioner, herunder 
linepack. Som det er tilfældet med balancering og rensning, er ydelse af samme-dag-
fleksibilitet gennem linepack osv. en del af en transmissionssystemoperatørs primære rolle og 
bør behandles som en del af transporten (dvs. underlægges samme rTPA, hvis ikke det er 
undtaget).

Ændringsforslag 298
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
"1. Hvis det er teknisk og/eller 
økonomisk nødvendigt for at yde 
effektiv systemadgang med henblik på 
forsyning af kunderne samt for 
tilrettelæggelse af adgang til 
hjælpefunktioner, kan medlemsstaterne 
ved tilrettelæggelse af adgang til 
lagerfaciliteter og linepack vælge en af 
eller begge procedurerne i stk. 3 og 4. 
Disse procedurer baseres på objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
kriterier. De nationale regulerende 
myndigheder overvåger opfyldelsen af 
disse kriterier."

Or. en

Begrundelse

De nationale myndigheder skal sikre, at adgangen til lagring garanteres i henhold til visse 
gennemsigtige regler, som overvåges af de nationale regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 299
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter og 
offentliggør kriterier for, om adgang til 
lagerfaciliteter og linepack er teknisk 
og/eller økonomisk nødvendig for 
tilvejebringelse af effektiv systemadgang 
med henblik på forsyning af kunderne. 
Medlemsstaterne offentliggør eller 
forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 

udgår
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offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes under de forskellige 
procedurer, som er nævnt i stk. 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om, hvorvidt adgangen til lagerfaciliteter er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv systemadgang med henblik på forsyning af kunderne, 
skal træffes i hvert enkelt tilfælde. Derfor er en general adskillelse af den overordnede 
kapacitet i forhold til, hvorvidt det er nødvendigt for forsyning af kunderne, teknisk vanskelig, 
hvis ikke helt urealistisk. Opgavens vanskeligheder fremgår også af, at spørgsmålet blev 
drøftet i Madrid-forummet af alle relevante markedsdeltagere, og at det da ikke var muligt at 
nå til en aftale.

Ændringsforslag 300
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter 
og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning af 
kunderne. Medlemsstaterne offentliggør 
eller forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 
offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes under de forskellige 
procedurer, som er nævnt i stk. 3 og 4.

Medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter 
og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning af 
kunderne.

Or. en
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Ændringsforslag 301
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter 
og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning af 
kunderne. Medlemsstaterne offentliggør 
eller forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 
offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes under de forskellige 
procedurer, som er nævnt i stk. 3 og 4.

De nationale regulerende myndigheder
fastsætter og offentliggør kriterier for, om 
adgang til lagerfaciliteter og linepack er 
teknisk og/eller økonomisk nødvendig for 
tilvejebringelse af effektiv systemadgang 
med henblik på forsyning af kunderne. 
Medlemsstaterne offentliggør eller 
forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 
offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes.

Or. en

Begrundelse

Eftersom oplagring af gas fortsat ligger i hænderne på nogle få tidligere monopoler, fører 
forhandlet adgang ikke til en konkurrencedygtig adgang til oplagring. Derfor bør man 
foretrække reguleret adgang. De nationale regulerende myndigheder skal derfor definere og 
offentliggøre kriterier.

Ændringsforslag 302
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter 
og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv 

De nationale regulerende myndigheder
fastsætter og offentliggør kriterier for, om 
adgang til lagerfaciliteter er teknisk 
og/eller økonomisk nødvendig for 
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systemadgang med henblik på forsyning af 
kunderne. Medlemsstaterne offentliggør 
eller forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 
offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes under de forskellige 
procedurer, som er nævnt i stk. 3 og 4.

tilvejebringelse af effektiv systemadgang 
med henblik på forsyning af kunderne. De 
nationale regulerende myndigheder
offentliggør eller forpligter 
lageroperatørerne til at offentliggøre, 
hvilke lagerfaciliteter eller hvilke dele af 
disse faciliteter der tilbydes under de 
forskellige procedurer, som er nævnt i stk. 
3 og 4.

Or. en

(Artikel 1, punkt 12, i Kommissionens forslag ændres som vist)

Begrundelse

Mens valget mellem rTPA og nTPA for lagring stadig ligger hos medlemsstaterne, bør det 
være den nationale regulerende myndighed, der fører tilsyn med de detaljerede ordninger, 
herunder udarbejdelse og offentliggørelse af undtagelseskriterier og krav om den nødvendige 
gennemsigtighed, baseret på et europæisk retsgrundlag, som agenturet fastlægger.

Ændringsforslag 303
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Artikel 19, stk. 3, udgår.

Or. en

Ændringsforslag 304
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Artikel 19, stk. 3, udgår.

Or. en

(Sletning af stk. 3 i artikel 19 i direktiv 2003/55/EF)

Ændringsforslag 305
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Artikel 19, stk. 3, affattes således:
"3. Ved forhandlet adgang træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
naturgasselskaber og privilegerede
kunder inden for eller uden for det 
område, som dækkes af det 
sammenkoblede system, kan forhandle 
om adgang til lagerfaciliteter, hvis dette 
er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendigt for at sikre effektiv 
systemadgang. Parterne er forpligtet til 
at forhandle om adgang til lagre i god 
tro.
Aftaler om adgang til lagerfaciliteter 
forhandles med den pågældende 
lagersystemoperatør. Medlemsstaterne 
skal kræve, at lagersystemoperatørerne 
offentliggør deres kommercielle 
hovedvilkår for brug af lagerfaciliteter 
senest seks måneder efter dette direktivs 
gennemførelse og herefter en gang om 
året. Ved udarbejdelsen af disse vilkår 
tages der hensyn til systembrugernes 
synspunkter, og systembrugerne kan 
individuelt eller samlet foreslå ændringer 
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dertil."

Or. en

(Artikel 1. punkt 12c, (ny) om ændring af artikel 19, stk. 3, (direktiv 2003/55/EF) tilføjes 
Kommissionens forslag som vist)

Begrundelse

Dette ændringsforslag fjerner det valg, som medlemsstaterne i dag hvad angår forhandlet 
tredjepartsadgang med hensyn til hjælpefunktioner, herunder linepack. Som det er tilfældet 
med balancering og rensning, bør ydelse af samme-dag-fleksibilitet gennem linepack osv. 
betragtes som en del af en transmissionssystemoperatørs primære rolle og behandles som en 
del af transporten (dvs. underlægges rTPA, hvis ikke det er undtaget).

Ændringsforslag 306
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Artikel 19, stk. 4, affattes således:
"4. Ved reguleret adgang træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at give 
naturgasselskaber og privilegerede 
kunder inden for eller uden for det 
område, som er dækket af det 
sammenkoblede system, en adgangsret 
til lagerfaciliteter på grundlag af 
offentliggjorte tariffer og/eller andre 
betingelser og forpligtelser knyttet til 
brugen af lagerfaciliteter, hvis dette 
teknisk og/eller økonomisk er 
nødvendigt for at sikre effektiv adgang 
til systemet. Ved udarbejdelsen af disse 
tariffer og andre betingelser og 
forpligtelser tages der hensyn til 
systembrugernes synspunkter, og 
systembrugerne kan individuelt eller 
samlet foreslå ændringer dertil. Denne 
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adgangsret for privilegerede kunder kan 
gives ved at sætte dem i stand til at indgå 
forsyningsaftaler med andre 
konkurrerende naturgasselskaber end 
systemets ejer og/eller operatør eller et 
tilknyttet selskab."

Or. en

(Artikel 1. punkt 12b, (ny) om ændring af artikel 19, stk. 4, (direktiv 2003/55/EF) tilføjes 
Kommissionens forslag som vist)

Begrundelse

Dette ændringsforslag fjerner det valg, som medlemsstaterne i dag hvad angår forhandlet 
tredjepartsadgang med hensyn til hjælpefunktioner, herunder linepack. Som det er tilfældet 
med balancering og rensning, bør ydelse af samme-dag-fleksibilitet gennem linepack osv. 
betragtes som en del af en transmissionssystemoperatørs primære rolle og behandles som en 
del af transporten (dvs. underlægges rTPA, hvis ikke det er undtaget).

Ændringsforslag 307
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Artikel 19, stk. 4, affattes således:
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"4. Ved reguleret adgang træffer de 
nationale regulerende myndigheder de 
nødvendige foranstaltninger til at give 
naturgasselskaber og privilegerede 
kunder inden for eller uden for det 
område, som er dækket af det 
sammenkoblede system, en adgangsret 
til lagerfaciliteter, linepack og andre 
hjælpefunktioner på grundlag af 
offentliggjorte tariffer og/eller andre 
betingelser og forpligtelser knyttet til 
brugen af lagerfaciliteter og linepack, 
hvis dette teknisk og/eller økonomisk er 
nødvendigt for at sikre effektiv adgang 
til systemet samt for etablering af 
adgang til andre hjælpefunktioner.
Denne adgangsret for privilegerede 
kunder kan gives ved at sætte dem i 
stand til at indgå forsyningsaftaler med 
andre konkurrerende naturgasselskaber 
end systemets ejer og/eller operatør eller 
et tilknyttet selskab."

Or. en

(Sletning af stk. 3 i artikel 19 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Eftersom oplagring af gas fortsat ligger i hænderne på nogle få tidligere monopoler, fører 
forhandlet adgang ikke til en konkurrencedygtig adgang til oplagring. Derfor bør reguleret 
adgang være den eneste mulighed. I denne forbindelse er det den nationale regulerende 
myndigheds pligt at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag 308
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Artikel 19, stk. 4, affattes således:



AM\715225DA.doc 29/107 PE404.544v01-00

DA

"4. Hvad angår reguleret adgang træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at give 
naturgasselskaber og privilegerede 
kunder inden for eller uden for det 
område, som er dækket af det 
sammenkoblede system, en adgangsret 
til lagerfaciliteter, linepack og andre 
hjælpefunktioner på grundlag af 
offentliggjorte tariffer og/eller andre 
betingelser og forpligtelser knyttet til 
brugen af lagerfaciliteter og linepack, 
hvis dette teknisk og/eller økonomisk er 
nødvendigt for at sikre effektiv adgang 
til systemet samt for etablering af 
adgang til andre hjælpefunktioner.
Denne adgangsret for privilegerede 
kunder kan gives ved at sætte dem i 
stand til at indgå forsyningsaftaler med 
andre konkurrerende naturgasselskaber 
end systemets ejer og/eller operatør eller 
et tilknyttet selskab."

Or. en

(Ændrer ordlyden i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2003/55/EF)

Ændringsforslag 309
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 
18, 19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 
6, for en begrænset periode og på følgende 
betingelser:

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 24c, 
stk. 4, 5 og 6, for en begrænset periode og 
på følgende betingelser:



PE404.544v01-00 30/107 AM\715225DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Undtagelser finder hovedsageligt anvendelse på vigtig og kritisk infrastruktur 
(sammenkoblingslinjer, LNG-faciliteter, lagerfaciliteter), som netop er den, der kræver mest 
neutral drift og forvaltning. Tariffer har en direkte virkning på en investerings økonomiske 
levedygtighed, men ikke andre undtagelser. Undtagelsen om tredjepartsadgang er ikke 
relevant, hvis der er en tilstrækkelig og stabil brug af infrastrukturen.

Ændringsforslag 310
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18, 
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en begrænset periode og på følgende 
betingelser:

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
f.eks. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18,
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en nærmere defineret periode og på 
følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Brugen af dvs. antyder, at der findes en begrænset liste, men dette synes hverken at være 
hensigten eller den nuværende praksis. Den periode, hvor en undtagelse skal gælde, bør være 
gennemsigtig på det tidspunkt, hvor investeringsbeslutningen træffes.
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Ændringsforslag 311
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18, 
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en begrænset periode og på følgende 
betingelser:

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18, 
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en nærmere defineret periode og på 
følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Den periode, hvor en undtagelse skal gælde, bør være gennemsigtig på det tidspunkt, hvor 
investeringsbeslutningen træffes. De beføjelser, der gives til de regulerende myndigheder til 
at ændre de betingelser, der fandt anvendelse på tidspunktet for den endelige 
investeringsbeslutning for det nye projekt, bør underlægges en klar og solid klageprocedure.
Byggetilladelser bør ikke udløbe eller ændres automatisk.

Ændringsforslag 312
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18, 
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en begrænset periode og på følgende 

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18, 
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en nærmere defineret periode og på 
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betingelser: følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Den periode, hvor en undtagelse skal gælde, bør være gennemsigtig på det tidspunkt, hvor 
investeringsbeslutningen træffes.

Ændringsforslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Investeringen skal øge konkurrencen i 
gasforsyningen og øge 
forsyningssikkerheden.

(a) Investeringen skal øge konkurrencen i 
gasforsyningen og øge 
forsyningssikkerheden gennem 
diversificering af gasforsyningskilderne.

Or. ro

Begrundelse

Forsyningssikkerheden for energi, og navnlig for gas, vil stige, hvis forsyningskilderne 
diversificeres.

Ændringsforslag 314
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Infrastrukturanlægget skal være ejet af 
en fysisk eller juridisk person, der i det 

(c) Infrastrukturanlægget skal være ejet af 
en fysisk eller juridisk person, der er 
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mindste hvad angår retlig form, er adskilt 
fra de systemoperatører, i hvis systemer 
anlægget vil blive bygget.

adskilt fra de systemoperatører, i hvis 
systemer anlægget vil blive bygget.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med den fulde ejerskabsmæssige adskillelse bør den relevante 
del af dette punkt slettes.

Ændringsforslag 315
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ca) Infrastrukturanlægget skal drives 
en juridisk person, der er adskilt fra de 
systemoperatører, i hvis systemer 
anlægget vil blive bygget."

Or. en

Begrundelse

Undtagelser finder hovedsageligt anvendelse på vigtig og kritisk infrastruktur 
(sammenkoblingslinjer, LNG-faciliteter, lagerfaciliteter), som netop er den, der kræver mest 
neutral drift og forvaltning. Tariffer har en direkte virkning på en investerings økonomiske 
levedygtighed, men ikke andre undtagelser. Undtagelsen om tredjepartsadgang er ikke 
relevant, hvis der er en tilstrækkelig og stabil brug af infrastrukturen.

Ændringsforslag 316
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Undtagelsen må ikke være til skade for 
konkurrencen eller for, at det indre 
gasmarked fungerer tilfredsstillende, eller 
for, at det regulerede system, som 
infrastrukturanlægget er koblet til, 
fungerer effektivt.

(e) Den nødvendige kapacitet til 
tredjepartsadgang sikres.

Or. en

Begrundelse

Undtagelser finder hovedsageligt anvendelse på vigtig og kritisk infrastruktur 
(sammenkoblingslinjer, LNG-faciliteter, lagerfaciliteter), som netop er den, der kræver mest 
neutral drift og forvaltning. Tariffer har en direkte virkning på en investerings økonomiske 
levedygtighed, men ikke andre undtagelser. Undtagelsen om tredjepartsadgang er ikke 
relevant, hvis der er en tilstrækkelig og stabil brug af infrastrukturen.

Ændringsforslag 317
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ea) Projektet er af europæisk interesse 
og krydser mindst én national grænse 
inden for EU."

Or. de

Begrundelse

Projekter af europæisk interesse skal krydse grænsen mellem mindst to medlemsstater.
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Ændringsforslag 318
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ea) Projektet er af europæisk interesse 
og krydser mindst én national grænse 
inden for EU."

Or. de

Begrundelse

Den aktuelle lovgivning indeholder en række instrumenter, som har til formål at forenkle 
investeringerne (f.eks. artikel 22 i direktiv 2003/55EF). Forordning 1775/2005 og direktiv 
2003/55/EF skal imidlertid ændres for at give de regulerende myndigheder mulighed for at 
skabe passende incitamenter for at investere i nye infrastrukturanlæg og sikre, at 
netværksoperatører kan følge med markedets efterspørgsel efter infrastruktur.

Ændringsforslag 319
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ea) Investeringen er ikke nødvendig for 
at sikre overholdelse af en forpligtelse om 
en reguleret enhed for transport af gas 
gennem et transmissionssystem."

Or. en

Begrundelse

Hvis denne betingelse ikke blev opfyldt (f.eks. den foreslåede transmissionskapacitet var 
nødvendig for at opretholde sikre forsyninger til forbrugerne i fremtiden), burde en eller flere 
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regulerede transmissionssystemoperatører være ansvarlige for investeringen, som burde 
gennemføres i henhold til den normale lovgivning (dvs. uden en undtagelse for 
tredjepartsadgang). Denne test bør gennemføres for alle nye investeringer i 
sammenkoblinger, dvs. både for nye rørledninger og forbedringer af eksisterende 
rørledninger.

Ændringsforslag 320
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder også anvendelse i 
forbindelse med markante 
kapacitetsforøgelser i eksisterende 
infrastrukturanlæg eller ændringer af 
sådanne anlæg, der muliggør åbning af nye 
gasforsyningskilder.

2. Stk. 1 finder også anvendelse i 
forbindelse med alle markante 
kapacitetsforøgelser i eksisterende 
infrastrukturanlæg eller ændringer af 
sådanne anlæg, der muliggør åbning af 
større og flere forsyninger.

Or. de

Begrundelse

Det skal gøres klart, at det ikke kun er nye forsyningskilder, men også nye forsyningsaftaler, 
selv for gas fra samme kilde/land, der skal opfylde EU's gaslovgivning. De er helt afgørende 
for forsyningssikkerheden for gas.

Ændringsforslag 321
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Stk. 1 finder også anvendelse i 
forbindelse med markante 
kapacitetsforøgelser i eksisterende 
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infrastrukturanlæg eller ændringer af 
sådanne anlæg, der muliggør åbning af nye 
gasforsyningskilder.

infrastrukturanlæg eller ændringer af 
sådanne anlæg, der tilvejebringer 
yderligere gasforsyninger fra eksisterende 
kilder eller muliggør åbning af nye 
gasforsyningskilder.

Or. en

Ændringsforslag 322
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i kapitel VIa omhandlede 
regulerende myndighed kan fra sag til sag 
træffe beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2. Når det 
pågældende infrastrukturanlæg strækker 
sig over et område, der berører mere end én 
medlemsstat, varetager agenturet de 
opgaver, der i denne artikel tillægges den 
regulerende myndighed.

3. Den i kapitel VIa omhandlede 
regulerende myndighed kan fra sag til sag 
træffe beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2. Når det 
pågældende infrastrukturanlæg strækker 
sig over et område, der berører mere end én 
medlemsstat, træffes 
undtagelsesbeslutningen af de nationale 
regulerende myndigheder eller andre 
kompetente organer i de pågældende 
medlemsstater efter høring mellem dem 
og godkendes af Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 4 
og 5.

Or. en

Begrundelse

En anmodning om undtagelse skal først behandles af de regulerende myndigheder eller andre 
relevante organer i de pågældende medlemsstater for at fremme og strømline opbygningen af 
større nye gasinfrastrukturanlæg og sammenkoblinger og derefter indgives til Kommissionens
godkendelse, idet dette er den bedst mulige garanti for, at de europæiske interesser varetages, 
pga. af Kommissionens rolle som traktaternes vogter.
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Ændringsforslag 323
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i kapitel VIa omhandlede 
regulerende myndighed kan fra sag til sag 
træffe beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2. Når det 
pågældende infrastrukturanlæg strækker 
sig over et område, der berører mere end én 
medlemsstat, varetager agenturet de 
opgaver, der i denne artikel tillægges den 
regulerende myndighed.

3. Den i kapitel VIa omhandlede 
regulerende myndighed kan fra sag til sag 
træffe beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2. Når det 
pågældende infrastrukturanlæg strækker 
sig over et område, der berører mere end én 
medlemsstat, varetager agenturet de 
opgaver, der i denne artikel tillægges den 
regulerende myndighed. Agenturets 
afgørelse skal først gøres til genstand for 
høring af de relevante regulerende 
myndigheder og ansøgeren.

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheder og gasselskaberne bør begge høres af agenturet, før der træffes 
en afgørelse. Resultaterne af en "open season"-procedure bør danne grundlag for fordelingen 
af kapacitet til tredjeparter, som har udvist stor interesse i den kapacitet, der tilbydes i 
forbindelse med proceduren. Der har endnu ikke været udvist en sådan interesse, hvilket gør 
det vanskeligt for investorerne at udarbejde faste planer.

Ændringsforslag 324
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En undtagelse kan omfatte hele det nye 
infrastrukturanlægs kapacitet eller hele den 
markant forøgede kapacitet på det 

En undtagelse kan omfatte hele eller kun 
bestemte dele af det nye 
infrastrukturanlægs kapacitet eller hele den 
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eksisterende anlæg, eller den kan omfatte 
en del af kapaciteten.

markant forøgede kapacitet på det 
eksisterende anlæg.

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheder og gasselskaberne bør begge høres af agenturet, før der træffes 
en afgørelse. Resultaterne af en "open season"-procedure bør danne grundlag for fordelingen
af kapacitet til tredjeparter, som har udvist stor interesse i den kapacitet, der tilbydes i 
forbindelse med proceduren. Der har endnu ikke været udvist en sådan interesse, hvilket gør 
det vanskeligt for investorerne at udarbejde faste planer.

Ændringsforslag 325
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
stilling til, om det er nødvendigt at 
tidsbegrænse undtagelsen og gøre den 
betinget af ikke-diskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om disse betingelser, skal der 
navnlig tages hensyn til den 
ekstrakapacitet, der skal opbygges, eller 
ændringen af den eksisterende kapacitet, 
projektets tidshorisont og nationale 
forhold.

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
stilling til, om det er nødvendigt at 
tidsbegrænse undtagelsen og gøre den 
betinget af ikke-diskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om disse betingelser, skal der 
navnlig tages hensyn til kontrakters 
løbetid, den ekstrakapacitet, der skal 
opbygges, eller ændringen af den 
eksisterende kapacitet, projektets 
tidshorisont og nationale forhold.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 22 øger kompleksiteten for de nye naturgasselskaber, 
hvilket kan afskrække potentielle investeringer. Vedtagelsen af mange strenge regler på 
forhånd er ikke forenelig med udstedelsen af en undtagelse fra reguleret adgang.
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Ændringsforslag 326
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
stilling til, om det er nødvendigt at 
tidsbegrænse undtagelsen og gøre den 
betinget af ikke-diskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om disse betingelser, skal der 
navnlig tages hensyn til den 
ekstrakapacitet, der skal opbygges, eller 
ændringen af den eksisterende kapacitet, 
projektets tidshorisont og nationale 
forhold.

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
stilling til, om det er nødvendigt at 
tidsbegrænse undtagelsen og gøre den 
betinget af ikke-diskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om disse betingelser, skal der 
navnlig tages hensyn til kontrakters 
løbetid, den ekstrakapacitet, der skal 
opbygges, eller ændringen af den 
eksisterende kapacitet, projektets 
tidshorisont og nationale forhold.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 22 øger kompleksiteten for de nye naturgasselskaber, 
hvilket kan afskrække potentielle investeringer. De regulerende myndigheders indgriben bør 
begrænses til et minimum i de tilfælde, hvor projekter styrker konkurrencen og har indført 
passende regler for "brug det, eller sælg det". De beføjelser, der gives til de regulerende 
myndigheder til at ændre de betingelser, der fandt anvendelse på tidspunktet for den endelige 
investeringsbeslutning for det nye projekt, bør underlægges en klar og solid klageprocedure.

Ændringsforslag 327
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når der træffes beslutning om at indrømme 
en undtagelse, skal der fra sag til sag tages 
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stilling til, om det er nødvendigt at 
tidsbegrænse undtagelsen og gøre den 
betinget af ikke-diskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om disse betingelser, skal der 
navnlig tages hensyn til den 
ekstrakapacitet, der skal opbygges, eller 
ændringen af den eksisterende kapacitet, 
projektets tidshorisont og nationale 
forhold.

stilling til, om det er nødvendigt at 
tidsbegrænse undtagelsen og gøre den 
betinget af ikke-diskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om disse betingelser, skal der 
navnlig tages hensyn til kontrakters 
løbetid, den ekstrakapacitet, der skal 
opbygges, eller ændringen af den 
eksisterende kapacitet, projektets 
tidshorisont og nationale forhold.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 22 øger kompleksiteten for de nye naturgasselskaber, 
hvilket kan afskrække potentielle investeringer.

Ændringsforslag 328
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne 
og mekanismerne for kapacitetsforvaltning 
og -fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse. Reglerne skal fastsætte, at alle 
potentielle brugere af 
infrastrukturanlægget opfordres til at 
tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget 
brug. Den regulerende myndighed 
forlanger, at reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, 
og at brugerne af infrastrukturen har ret 
til at afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a, b) og e), tager 

Agenturet kan træffe afgørelse om 
principperne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, for så vidt dette ikke forhindrer 
gennemførelse af langtidskontrakter, når 
den indrømmer en undtagelse.
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den regulerende myndighed hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 22 øger kompleksiteten for de nye naturgasselskaber, 
hvilket kan afskrække potentielle investeringer. Vedtagelsen af mange strenge regler på 
forhånd er ikke forenelig med udstedelsen af en undtagelse fra reguleret adgang.

Ændringsforslag 329
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne 
og mekanismerne for kapacitetsforvaltning 
og -fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse. Reglerne skal fastsætte, at alle 
potentielle brugere af 
infrastrukturanlægget opfordres til at 
tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget 
brug. Den regulerende myndighed 
forlanger, at reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, 
og at brugerne af infrastrukturen har ret 
til at afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a, b) og e), tager 
den regulerende myndighed hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Agenturet kan træffe afgørelse om 
principperne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, for så vidt dette ikke forhindrer 
gennemførelse af langtidskontrakter, når 
den indrømmer en undtagelse.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 22 øger kompleksiteten for de nye naturgasselskaber, 
hvilket kan afskrække potentielle investeringer. De regulerende myndigheders indgriben bør 
begrænses til et minimum i de tilfælde, hvor projekter styrker konkurrencen og har indført 
passende regler for "brug det, eller sælg det". De beføjelser, der gives til de regulerende 
myndigheder til at ændre de betingelser, der fandt anvendelse på tidspunktet for den endelige 
investeringsbeslutning for det nye projekt, bør underlægges en klar og solid klageprocedure.

Ændringsforslag 330
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne 
og mekanismerne for kapacitetsforvaltning 
og -fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse. Reglerne skal fastsætte, at alle 
potentielle brugere af 
infrastrukturanlægget opfordres til at 
tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget 
brug. Den regulerende myndighed 
forlanger, at reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, 
og at brugerne af infrastrukturen har ret 
til at afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a, b) og e), tager 
den regulerende myndighed hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Agenturet kan træffe afgørelse om 
principperne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, for så vidt dette ikke forhindrer 
gennemførelse af langtidskontrakter, når 
den indrømmer en undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 22 øger kompleksiteten for de nye naturgasselskaber, 
hvilket kan afskrække potentielle investeringer. Vedtagelsen af mange strenge regler på 
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forhånd er ikke forenelig med udstedelsen af en undtagelse fra reguleret adgang.

Ændringsforslag 331
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnits 4 og 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne og 
mekanismerne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse.

Agenturet træffer afgørelse om reglerne og 
mekanismerne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse¸ hvilket om nødvendigt kan 
ændres i den periode, hvor 
infrastrukturanlægget er undtaget fra 
ovennævnte bestemmelser, med henblik 
på at foretage tilpasninger til de 
økonomiske og markedsrelevante behov.

Reglerne skal fastsætte, at alle potentielle 
brugere af infrastrukturanlægget opfordres 
til at tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget brug. 
Den regulerende myndighed forlanger, at 
reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, og 
at brugerne af infrastrukturen har ret til at 
afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a, b) og e), tager 
den regulerende myndighed hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Reglerne skal fastsætte, at alle potentielle 
brugere af infrastrukturanlægget opfordres 
til at tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget brug.
Den regulerende myndighed forlanger, at 
reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, og 
at brugerne af infrastrukturen har ret til at 
afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a), b) og e), tager 
den regulerende myndighed hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure, hvor 
tredjeparter har indgået en fast 
forpligtelse.

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheder og gasselskaberne bør begge høres af agenturet, før der træffes 
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en afgørelse. Resultaterne af en "open season"-procedure bør danne grundlag for fordelingen 
af kapacitet til tredjeparter, som har udvist stor interesse i den kapacitet, der tilbydes i 
forbindelse med proceduren. Der har endnu ikke været udvist en sådan interesse, hvilket gør 
det vanskeligt for investorerne at udarbejde faste planer.

Ændringsforslag 332
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne og 
mekanismerne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse. Reglerne skal fastsætte, at alle 
potentielle brugere af infrastrukturanlægget 
opfordres til at tilkendegive deres interesse 
i at indgå kapacitetsaftaler, inden 
kapaciteten i det nye anlæg fordeles, 
herunder til eget brug. Den regulerende 
myndighed forlanger, at reglerne for 
håndtering af kapacitetsbegrænsning 
indbefatter pligt til at udbyde ubrugt 
kapacitet på markedet, og at brugerne af 
infrastrukturen har ret til at afsætte deres 
aftalte kapacitet på det sekundære marked. 
Ved vurderingen af kriterierne i stk. 1, litra
a, b) og e), tager den regulerende 
myndighed hensyn til resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Agenturet kan træffe afgørelse om 
reglerne og mekanismerne for 
kapacitetsforvaltning og -fordeling, inden 
den indrømmer en undtagelse. Reglerne 
kan fastsætte, at alle potentielle brugere af 
infrastrukturanlægget opfordres til at 
tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget brug. 
Den regulerende myndighed kan forlange, 
at reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, og 
at brugerne af infrastrukturen har ret til at 
afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a, b) og e), kan den 
regulerende myndighed tage hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Undtagelser bør sikre, at alle markedsaktører i rimelig grad er tilfredse, og forhindre 
styrkelsen af dominerende stillinger.
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Ændringsforslag 333
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne og 
mekanismerne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse. Reglerne skal fastsætte, at alle 
potentielle brugere af infrastrukturanlægget 
opfordres til at tilkendegive deres interesse 
i at indgå kapacitetsaftaler, inden 
kapaciteten i det nye anlæg fordeles, 
herunder til eget brug. Den regulerende 
myndighed forlanger, at reglerne for 
håndtering af kapacitetsbegrænsning 
indbefatter pligt til at udbyde ubrugt 
kapacitet på markedet, og at brugerne af 
infrastrukturen har ret til at afsætte deres 
aftalte kapacitet på det sekundære marked. 
Ved vurderingen af kriterierne i stk. 1, litra 
a, b) og e), tager den regulerende 
myndighed hensyn til resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Agenturet kan træffe afgørelse om 
reglerne og mekanismerne for 
kapacitetsforvaltning og -fordeling, inden 
den indrømmer en undtagelse. Reglerne 
kan fastsætte, at alle potentielle brugere af 
infrastrukturanlægget opfordres til at 
tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget brug. 
Den regulerende myndighed kan forlange, 
at reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, og 
at brugerne af infrastrukturen har ret til at 
afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a, b) og e), kan den 
regulerende myndighed tage hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure.

Or. en

Begrundelse

"Open season"-procedurer (eller tilsvarende) er et vigtigt værktøj til at vurdere markedets 
behov med hensyn til projektstørrelse og efterfølgende kapacitetstildeling, men de kunne 
medføre omkostninger, som ville underminere nogle projekters gennemførlighed. Hvis de 
nationale regulerende myndigheder mener, at en sådan procedure ville underminere et 
projekts gennemførlighed, kan de fritage projektsponsoren fra at gennemføre proceduren.
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Ændringsforslag 334
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den regulerende myndighed tilsender 
Kommissionen en kopi af hver ansøgning 
om undtagelse, så snart den er modtaget. 
Den kompetente myndighed giver straks 
Kommissionen meddelelse om afgørelsen 
samt om alle oplysninger, der er relevante 
for den. Disse oplysninger kan forelægges 
Kommissionen i en sammenfattet form, der
sætter den i stand til at træffe en 
velunderbygget afgørelse. Oplysningerne 
skal navnlig omfatte:

4. Den regulerende myndighed tilsender 
Kommissionen en kopi af hver ansøgning 
om undtagelse, så snart den er modtaget. 
Den kompetente myndighed giver straks 
Kommissionen meddelelse om afgørelsen 
samt om alle oplysninger, der er relevante 
for den. Disse oplysninger kan forelægges 
Kommissionen i en sammenfattet form, der 
sætter den i stand til at træffe en 
velunderbygget afgørelse, som i 
forbindelse med agenturets afgørelser i 
henhold til stk. 3 kun kan vurdere deres 
indvirkning på Fællesskabets 
konkurrenceregler. Oplysningerne skal 
navnlig omfatte:

Or. en

Begrundelse

CEER glæder sig over forslaget om, at give ACER beføjelse til at træffe afgørelse om 
undtagelser, men disse afgørelser bør ikke skulle vurderes af Kommissionen med undtagelse 
af deres forenelighed med konkurrencereglerne. ACER bør kunne træffe uafhængige 
afgørelser om berettigelsen af de enkelte undtagelser uden Kommissionens tilsyn.

Ændringsforslag 335
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en detaljeret begrundelse for, at den (a) en detaljeret begrundelse for, at den 
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regulerende myndighed har indrømmet 
undtagelsen, herunder de finansielle 
oplysninger, der begrunder behovet for 
undtagelsen.

regulerende myndighed har indrømmet 
eller afvist undtagelsen, sammen med en 
henvisning til den specifikke artikel, som 
afgørelsen er truffet på grundlag af, 
herunder de finansielle oplysninger, der 
begrunder behovet for undtagelsen

Or. en

Begrundelse

En national regulerende myndighed bør skulle forklare begrundelserne for at have afvist en 
undtagelse, ikke kun for indrømmelse af undtagelser. En forklaring, der også henviser til 
specifikke artikler og ikke kun til undtagelsen generelt, vil skabe mere klarhed omkring 
myndighedens begrundelser.

Ændringsforslag 336
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en detaljeret begrundelse for, at den 
regulerende myndighed har indrømmet 
undtagelsen, herunder de finansielle 
oplysninger, der begrunder behovet for 
undtagelsen.

(a) en detaljeret begrundelse, der 
indeholder specifikke artikler, for, at den 
regulerende myndighed har indrømmet 
undtagelsen, herunder de finansielle 
oplysninger, der begrunder behovet for 
undtagelsen.

Or. en

Begrundelse

De mulige begrundelser for undtagelser er fuldstændigt forskellige for hver enkelt artikel. Det 
er kun de strengt nødvendige undtagelser, der bør indrømmes, hvorfor hver enkelt af dem bør 
begrundes separat, f.eks. med beskrivelser af, på baggrund af hvilke mekanismer undtagelsen 
styrker konkurrencen eller er uundværlig for at gøre infrastrukturen anvendelig.
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Ændringsforslag 337
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) den analyse, der er foretaget af 
undtagelsens virkning for konkurrencen og 
for det indre gasmarkeds evne til at fungere 
effektivt

b) den analyse, der er foretaget af 
undtagelsens virkning for konkurrencen og 
for det indre gasmarkeds evne til at fungere 
effektivt, navnlig begrundelserne med 
henvisning til de specifikke artikler, på 
baggrund af hvilke undtagelsen vil styrke 
konkurrencen

Or. en

Begrundelse

De mulige begrundelser for undtagelser er fuldstændigt forskellige for hver enkelt artikel. Det 
er kun de strengt nødvendige undtagelser, der bør indrømmes, hvorfor hver enkelt af dem bør 
begrundes separat, f.eks. med beskrivelser af, på baggrund af hvilke mekanismer undtagelsen 
styrker konkurrencen eller er uundværlig for at gøre infrastrukturen anvendelig.

Ændringsforslag 338
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 4 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ea) de regler for forvaltning af 
kapaciteten, der er fastlagt"

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af (ea) skaber yderligere klarhed omkring de nationale regulerende myndigheders 
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opgaver.

Ændringsforslag 339
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 4 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ea) hvis undtagelsen knytter sig til en 
sammenkoblingslinje, den yderligere 
kapacitet, der er tilgængelig for 
tredjepartsadgang, og som fremmer fri 
handel på tværs af Europas indre 
marked"

Or. en

Begrundelse

Ved enhver ny infrastruktur er det element, der faktisk styrker konkurrencen, den kapacitet 
eller de ydelser, der er tilgængelige for tredjeparter, hvor resten kun kommer ét selskab til 
gode.

Ændringsforslag 340
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Når det pågældende infrastrukturanlæg 
strækker sig over et område, der berører 
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missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere to måneder. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Tomånedersfristen kan også 
forlænges med både Kommissionens og 
den regulerende myndigheds samtykke. 
Forelægges de ønskede oplysninger ikke 
inden for den frist, der er anført i 
anmodningen, anses meddelelsen for at 
være trukket tilbage, medmindre fristen, 
inden den er udløbet, er blevet forlænget 
med både Kommissionens og agenturets 
samtykke, eller medmindre agenturet i en 
behørigt begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig.

mere end én medlemsstat, er det ikke 
nødvendigt for Kommissionen at vurdere 
agenturets afgørelse.

Den regulerende myndighed efterkommer 
Kommissionens afgørelse om at ændre 
eller annullere afgørelsen om 
certificering inden højst fire uger og 
underretter Kommissionen herom.
Kommissionen behandler 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
fortroligt.
Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Or. de

Begrundelse

Den originale tekst i direktivet forlænger unødigt processen for indrømmelse af en undtagelse 
og udsætter investoren for alt for mange juridiske og lovgivningsmæssige risici. Den stramme 
tidsfrist for Kommissionens beslutningstagningsproces for indrømmelse af en undtagelse er 
uacceptabel, eftersom de nationale planlægnings- og byggeregler i de fleste medlemsstater 
giver forsinkelser på op til 10 eller 15 år mellem planlægningen af infrastrukturanlægget og 
bygningen deraf.
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Ændringsforslag 341
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-
missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere to måneder. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Tomånedersfristen kan også 
forlænges med både Kommissionens og 
den regulerende myndigheds samtykke.
Forelægges de ønskede oplysninger ikke 
inden for den frist, der er anført i 
anmodningen, anses meddelelsen for at 
være trukket tilbage, medmindre fristen, 
inden den er udløbet, er blevet forlænget 
med både Kommissionens og agenturets 
samtykke, eller medmindre agenturet i en 
behørigt begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig.

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-
missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere én måned. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Forelægges de ønskede 
oplysninger ikke inden for den frist, der er 
anført i anmodningen, anses meddelelsen 
for at være trukket tilbage, medmindre 
fristen, inden den er udløbet, er blevet 
forlænget med både Kommissionens og 
agenturets samtykke, eller medmindre 
agenturet i en behørigt begrundet erklæring 
har meddelt Kommissionen, at det anser 
meddelelsen for at være fuldstændig.

Or. en

Ændringsforslag 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-
missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere to måneder. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Tomånedersfristen kan også 
forlænges med både Kommissionens og 
den regulerende myndigheds samtykke. 
Forelægges de ønskede oplysninger ikke 
inden for den frist, der er anført i 
anmodningen, anses meddelelsen for at 
være trukket tilbage, medmindre fristen, 
inden den er udløbet, er blevet forlænget 
med både Kommissionens og agenturets 
samtykke, eller medmindre agenturet i en 
behørigt begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig.

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-
missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere to måneder. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Tomånedersfristen kan også 
forlænges med både Kommissionens og 
den regulerende myndigheds samtykke. 
Forelægges de ønskede oplysninger ikke 
før udløbet af en sådan forlænget periode, 
eller fristen, inden den er udløbet, ikke er 
blevet forlænget yderligere med både 
Kommissionens og agenturets samtykke, 
eller medmindre agenturet i en behørigt 
begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig, anses meddelelsen 
ikke desto mindre for at være fuldstændig.

Or. it

Begrundelse

Princippet om, at en undtagelsesafgørelse skal anses for at være blevet trukket tilbage, hvis 
den nationale myndighed ikke sender den dokumentation, Kommissionen har anmodet om, 
inden fristens udløb, er uholdbar. Hvis dette blev fastholdt, ville godkendelsesproceduren 
blive mere usikker, idet dokumentationen skulle fremsendes af en tredjepart, som ansøgeren 
ikke har kontrol over.
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Ændringsforslag 343
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-
missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere to måneder. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Tomånedersfristen kan også 
forlænges med både Kommissionens og 
den regulerende myndigheds samtykke. 
Forelægges de ønskede oplysninger ikke 
inden for den frist, der er anført i 
anmodningen, anses meddelelsen for at 
være trukket tilbage, medmindre fristen, 
inden den er udløbet, er blevet forlænget 
med både Kommissionens og agenturets 
samtykke, eller medmindre agenturet i en 
behørigt begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig.

5. Inden to måneder efter at have modtaget 
en meddelelse kan Kommissionen træffe 
afgørelse med hensyn til 
konkurrenceregler om, at den regulerende 
myndighed skal ændre eller annullere sin 
afgørelse om at indrømme en undtagelse. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
meddelelsen er modtaget. Hvis Kom-
missionen udbeder sig yderligere 
oplysninger, kan tomånedersfristen 
forlænges med yderligere to måneder. 
Denne frist løber fra dagen efter, at 
fuldstændige supplerende oplysninger er 
modtaget. Tomånedersfristen kan også 
forlænges med både Kommissionens og 
den regulerende myndigheds samtykke. 
Forelægges de ønskede oplysninger ikke 
inden for den frist, der er anført i 
anmodningen, anses meddelelsen for at 
være trukket tilbage, medmindre fristen, 
inden den er udløbet, er blevet forlænget 
med både Kommissionens og agenturets 
samtykke, eller medmindre agenturet i en 
behørigt begrundet erklæring har meddelt 
Kommissionen, at det anser meddelelsen 
for at være fuldstændig.

Or. en

Begrundelse

CEER glæder sig over forslaget om, at give ACER beføjelse til at træffe afgørelse om 
undtagelser, men disse afgørelser bør ikke skulle vurderes af Kommissionen med undtagelse 
af deres forenelighed med konkurrencereglerne. ACER bør kunne træffe uafhængige 
afgørelser om berettigelsen af de enkelte undtagelser uden Kommissionens tilsyn.
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Ændringsforslag 344
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 345
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

udgår

Or. en

Begrundelse

Større infrastrukturprojekter såsom samkøringslinjer, LNG-terminaler eller lagerfaciliteter har 
normalt en lang forberedelsestid (f.eks. pga. komplicerede planlægnings- og 
godkendelsesprocedurer) og kan nemt overskride de frister, der er foreslået i teksten.
Anvendelsen af tidsfrister, som vil ændre betingelserne for en godkendt investeringssag, vil 
dermed skabe yderligere risiko for naturgasselskaberne, som allerede er udsat for stor risiko, 
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hvilket ville skabe yderligere hindringer.

Ændringsforslag 346
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Der skal indføres en gennemsigtig og 
streng klageprocedure for de regulerende 
myndigheders beslutninger om 
undtagelser i henhold til denne artikel.
Betingelserne for en godkendelse af en 
undtagelse, der er indrømmet i henhold til 
denne artikel, må ikke ændres 
efterfølgende uden alle de berørte parters 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 347
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt to år efter udstedelsen af alle 
de nødvendige beslutninger og 
godkendelser fra de nationale eller 
regionale myndigheder. Den mister også 
sin virkning, hvis anlægget ikke er taget i 
brug fem år efter udstedelsen af alle 
nationale og regionale myndigheders 
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beslutninger og godkendelser.. Hvis 
bygningen af et stort infrastrukturanlæg 
forsinkes som følge af uforudsete 
omstændigheder, underretter investoren 
de relevante regulerende myndigheder og 
kan ansøge om en passende udsættelse af 
ovenstående frister.

Or. de

Begrundelse

Den originale tekst i direktivet forlænger unødigt processen for indrømmelse af en undtagelse 
og udsætter investoren for alt for mange juridiske og lovgivningsmæssige risici. Den stramme 
tidsfrist for Kommissionens beslutningstagningsproces for indrømmelse af en undtagelse er 
uacceptabel, eftersom de nationale planlægnings- og byggeregler i de fleste medlemsstater 
giver forsinkelser på op til 10 eller 15 år mellem planlægningen af infrastrukturanlægget og 
bygningen deraf.

Ændringsforslag 348
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens beslutning om undtagelse 
mister sin virkning, hvis anlægget ikke er 
taget i brug fem år efter udstedelsen af 
alle nationale og regionale myndigheders 
beslutninger og godkendelser.. Hvis 
bygningen af et stort infrastrukturanlæg 
forsinkes som følge af uforudsete 
omstændigheder, underretter investoren 
de relevante nationale regulerende 
myndigheder og kan ansøge om en 
passende udsættelse af ovenstående 
periode.

Or. en
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Begrundelse

Investering i store infrastrukturprojekter indebærer en meget stor risiko for investorer. Det at 
miste en undtagelse, efter at Kommissionens beslutning er truffet, vil skabe uforudselig 
usikkerhed, da der kræves andre godkendelser på lokalt eller endda også regionalt plan.
Endvidere kan bygningen af et infrastrukturanlæg blive forsinket som følge af tekniske eller 
topografiske problemer. Disse problemer skal håndteres på en passende måde og bør drøftes 
med den relevante regulerende myndighed.

Ændringsforslag 349
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse revideres efter 
fem år.

Or. en

Begrundelse

Større infrastrukturprojekter såsom samkøringslinjer, LNG-terminaler eller lagerfaciliteter 
har normalt en lang forberedelsestid (f.eks. pga. komplicerede planlægnings- og 
godkendelsesprocedurer) og kan nemt overskride de frister, der er foreslået i teksten.
Anvendelsen af de foreslåede tidsfrister, som vil ændre betingelserne for en godkendt 
investeringssag, vil dermed skabe yderligere risiko for naturgasselskaberne, som allerede er 
udsat for stor risiko, hvilket ville skabe yderligere hindringer.

Ændringsforslag 350
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter fem år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt. Denne periode kan forlænges 
af Kommissionen, hvis det kan påvises, at 
der var særlige grunde til en forsinkelse, 
på trods af at der blev truffet alle rimelige 
foranstaltninger til at sikre, at 
byggearbejdet kunne påbegyndes i rette 
tid.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens godkendelse af beslutninger om undtagelser bør ikke tidsbegrænses.
Netværksoperatører er ofte ikke i stand til at gennemføre et projekt inden for den planlagte 
tidsplan af årsager, der ligger uden for deres kontrol (f.eks. sagsanlæg i forbindelse med krav 
om VVM-tilladelser).

Ændringsforslag 351
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter fem år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, medmindre investoren kan 
godtgøre, at sådan forsinkelse skyldes 
tredjeparter, som er uden for dennes 
kontrol. Kommissionen gennemfører 
under udøvelsen af sine beføjelser i 
henhold til denne artikel på forhånd 
høringer af agenturet.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens godkendelse af beslutninger om undtagelser bør kun begrænses med fem år, 
idet store infrastrukturprogrammer tager mere end to år at udvikle. Selv om etableringen 
endnu ikke er påbegyndt efter fem år som følge af grunde, der kan henføres til en tredjepart, 
vil godkendelsen af undtagelsen ikke miste sin virkning.

Ændringsforslag 352
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter tre år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter syv år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Or. ro

Begrundelse

Generelt kan færdiggørelsen af store infrastrukturprojekter i gassektoren, som strækker sig 
over flere lande, tage længer tid end fem år. Deraf følger, at en tidsfrist på fem år for, at 
beslutninger om undtagelser mister deres virkning i forbindelse med manglende idriftsættelse, 
er alt for kort.

Ændringsforslag 353
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug.

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er taget i brug, medmindre 
undladelsen af enten at påbegynde 
etableringen eller tage anlægget i brug 
skyldes omstændigheder, der ikke kan 
henføres til den person, som undtagelsen 
blev indrømmet.

Or. en

Begrundelse

Selv om det klart er ønskeligt, at de parter, der indrømmes en undtagelse, etablerer det 
pågældende infrastrukturanlæg straks efter udstedelsen af en sådan undtagelse, ville 
automatisk ophør af en undtagelse, fordi etableringen af infrastrukturanlægget endnu ikke var 
påbegyndt, eller hvis anlægget endnu ikke er taget i brug, som følge af omstændigheder, der 
ligger uden for bygherrens kontrol, udgøre en stor risiko for potentielle bygherrer. Dette ville 
fjerne incitamentet til at investere.

Ændringsforslag 354
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. Betingelserne for en godkendelse af 
en undtagelse, der er indrømmet i 
henhold til denne artikel, må ikke ændres 
efterfølgende uden alle de berørte parters 
samtykke."

Or. en
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Begrundelse

Betingelserne for en godkendelse af en undtagelse må ikke ændres efterfølgende, medmindre 
alle de parter, der er involveret i undtagelsen (indehaveren, den nationale regulerende 
myndighed og Kommissionen) giver deres samtykke.

Ændringsforslag 355
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for anvendelsen af 
betingelserne i stk. 1 og for fastlæggelsen 
af proceduren for anvendelse af stk. 4 og 5. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure ville begrænse Europa-Parlamentets indflydelse og dermed 
fjerne afgørelser af afgørende betydning om det indre energimarkeds form fra den 
lovgivningsprocedure anvendelsesområde. Reglerne om indrømmelse af undtagelser fra 
tredjepartsadgang og adskillelseslovgivning for nye infrastrukturanlæg er for vigtige til at 
blive betragtet som "tekniske" eller "ikke-væsentlige". Derfor bør alle ændringsforslag til 
denne artikel behandles gennem den almindelige beslutningstagningsprocedure og ikke ved 
komitologi.

Ændringsforslag 356
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for anvendelsen af 
betingelserne i stk. 1 og for fastlæggelsen 
af proceduren for anvendelse af stk. 4 og 
5. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 357
Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage
retningslinjer for anvendelsen af 
betingelserne i stk. 1 og for fastlæggelsen 
af proceduren for anvendelse af stk. 4 og 5. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

6. Kommissionen kan ændre retningslinjer 
for anvendelsen af betingelserne i stk. 1 og 
for fastlæggelsen af proceduren for 
anvendelse af stk. 4 og 5. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at sikre, at retningslinierne vedtages efter den normale 
procedure af Europa-Parlamentet og Rådet. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen 
bør begrænses til eventuelle nødvendige ændringer.
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Ændringsforslag 358
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6a. Kommissionen gennemfører under 
udøvelsen af sine beføjelser i henhold til 
denne artikel på forhånd høringer af 
agenturet."

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen til at træffe beslutning om undtagelser om grænseoverskridende 
infrastrukturanlæg bør ikke overdrages til agenturet, da regulerende myndigheder fra lande, 
som ikke er berørt, kunne påvirke resultatet af beslutninger om undtagelser inden for 
agenturet. Tidligere eksempler viser, at nationale regulerende myndigheder ofte søger at 
varetage de nationale interesser. Endvidere kan beslutningsbeføjelser, som indebærer et skøn, 
ikke overdrages til agenturer, som ikke indgår i traktaterne, jf. Domstolens dom i sag 9/56, 
Sml. side 55.

Ændringsforslag 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Artikel 24, stk. 1, litra b), affattes 
således:
"b) at enhver af disse privilegerede 
kunder på deres område kan blive 
forsynet med gas fra naturgasselskaber 
eller kunder via en direkte linje."

Or. en
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Begrundelse

En gasrørledning, som forbinder et naturgasselskab med en privilegeret kunde, kan også 
eksistere mellem en kunde og en privilegeret kunde. I det tilfælde er sidstnævnte ikke direkte
forbundet til gasdistributionssystemet, men via en anden kunde. Dette ændringsforslag giver 
medlemsstaterne mulighed for at sikre, at en kunde, der befinder sig mellem 
distributionssystemet og en anden kunde, ikke pålægges distributionssystemoperatørernes
normale forpligtelser.

Ændringsforslag 360
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at den regulerende myndighed har 
status som juridisk person, eget budget og 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at varetage sine opgaver

(a) at den regulerende myndighed har 
status som juridisk person, finansiel 
uafhængighed og tilstrækkelige 
menneskelige og finansielle ressourcer til 
at varetage sine opgaver

Or. en

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige embedsperiode én 
gang i lyset af markedets langfristede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet. 
Længerevarende udnævnelser bør ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 361
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år og højst 10 år, at enhver 
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og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

udnævnelse for en periode på fem år kun 
kan forlænges én gang, mens længere 
embedsperioder ikke kan forlænges, og at 
ledelsen kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige embedsperiode én 
gang i lyset af markedets langfristede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet. 
Længerevarende udnævnelser bør ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 362
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år og højst 10 år, at enhver 
udnævnelse for en periode på fem år kun 
kan forlænges én gang, mens længere 
embedsperioder ikke kan forlænges, og at 
ledelsen kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

Or. en

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige embedsperiode én 
gang i lyset af markedets langfristede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet. 
Længerevarende udnævnelser bør ikke kunne forlænges.
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Ændringsforslag 363
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
gang, eller i en periode på op til 10 år, der 
ikke kan forlænges, og at den kun kan 
afsættes i embedsperioden, hvis den ikke 
længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldig i alvorlig tjenesteforseelse.

Or. de

Begrundelse

Hvis embedsperioden er på mindst fem år, bør det være muligt at forlænge perioden én gang i 
yderligere fem år.

Ændringsforslag 364
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kan forlænges én 
gang, eller i en fast periode på op til 10 år, 
der ikke kan forlænges, og at den kun kan 
afsættes i embedsperioden, hvis den ikke 
længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
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skyldig i alvorlig tjenesteforseelse.

Or. de

Begrundelse

Hvis den nationale regulerende myndighed udnævnes for en periode på mindst fem år, bør det 
være muligt at forlænge denne periode med op til fem år, eftersom gasmarkedet 
grundlæggende kræver lange beslutningsprocedurer samt en vis grad af stabilitet. Længere 
embedsperioder bør ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 365
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse.

(b) at dens formænd og næstformænd 
udnævnes for en fast periode på mindst 
fem år, der kan forlænges én gang, og at de 
kun kan afsættes i embedsperioden, hvis de
ikke længere opfylder de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, eller er fundet 
skyldige i alvorlig tjenesteforseelse.

Or. ro

Begrundelse

En embedsperiode på fem år bør kun forekomme på myndighedens højeste ledelsesniveau, 
dvs. normalt for formanden og næstformanden. I disse tilfælde bør det være muligt at 
forlænge embedsperioden én gang. Tjenestemænd bør kunne fortsætte deres karriere i 
institutionen, hvis der ikke er nogen grund til, at de ikke skulle, og de ikke ønsker at forlade 
institutionen.
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Ændringsforslag 366
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3a. Kommissionen vedtager 
minimumnormer om gennemsigtighed og 
klare ansvarsrelationer hos de nationale 
regulerende myndigheder gennem 
vedtagelse af retningslinjer, som sikrer, at 
de nationale regulerende myndigheder til 
fulde og på effektiv vis efterlever 
bestemmelserne i stk. 1 og 2. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftproceduren med kontrol som 
omhandlet i artikel 30, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

For at sikre en effektiv åbning af det indre marked for elektricitet skal de nationale 
regulerende myndigheder være undergivet minimumsnormer for gennemsigtighed og klare 
ansvarsrelationer, som gør det muligt for dem effektivt at overvåge elmarkedet.

Ændringsforslag 367
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3a. Kommissionen vedtager 
minimumnormer om gennemsigtighed og 
klare ansvarsrelationer hos de nationale 
regulerende myndigheder gennem 
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vedtagelse af retningslinjer, som sikrer, at 
de nationale regulerende myndigheder til 
fulde og på effektiv vis efterlever 
bestemmelserne i stk. 1 og 2. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftproceduren med kontrol som 
omhandlet i artikel 30, stk. 3."

Or. en

(Indsættelse af et nyt stykke efter stk. 3 i artikel 22a i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige embedsperiode én 
gang i lyset af markedets langfristede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet. 
Længerevarende udnævnelser bør ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 368
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

For at opfylde målene om at sikre en 
effektiv og lige konkurrence i 
gasforsyningen og sørge for, at 
naturgasnettene fungerer på lang sigt, 
effektivt og pålideligt, skal sådanne net 
reguleres. Medmindre andre nationale 
myndigheder, herunder især 
konkurrencemyndigheder, er ansvarlige 
for de opgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
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gasmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet
b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a nævnte 
mål for øje

b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje gennem passende 
grænseoverskridende strukturer for 
netadgang og netanvendelse

c) afvikling af restriktioner for 
naturgashandel mellem medlemsstaterne, 
herunder udvikling af passende kapacitet 
til grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
naturgasstrømme i hele Fællesskabet

b) udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
med henblik på at afvikle restriktioner for 
naturgashandel mellem medlemsstaterne 
og sikre en sammenkoblingskapacitet i 
regionen og eventuelt i naboregioner, der 
giver mulighed for udvikling af en effektiv 
konkurrence

d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt
e) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

c) sikring af, at netoperatører får 
tilstrækkelige incitamenter, på både kort og 
langt sigt, til at øge effektiviteten af nettets 
præstationer og fremme integrationen af 
markedet

f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

d) sikring af hurtig integration af 
netbrugere.

Or. de

Begrundelse

Det er logisk, at opgaven med at sikre, at markedet fungerer effektivt, og at konkurrencen er 



PE404.544v01-00 72/107 AM\715225DA.doc

DA

effektiv, bør placeres øverst på listen. Fordelingen af miljøopgaver hører ikke hjemme blandt 
bestemmelserne om det indre marked, og listen over opgaver bør justeres i overensstemmelse 
dermed. I stedet kan der indføres en henvisning i betragtningerne til Kommissionens 
miljøpakke og anden relevant lovgivning.

Ændringsforslag 369
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af de 
reguleringsopgaver, der er anført i dette 
direktiv, træffer den regulerende 
myndighed alle rimelige foranstaltninger 
for at nå følgende mål:

Medmindre andre nationale myndigheder, 
herunder især konkurrencemyndigheder, 
er ansvarlige for de reguleringsopgaver, 
der er anført i dette direktiv, træffer den 
regulerende myndighed alle rimelige 
foranstaltninger for at nå følgende mål:

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheders prioriteter bør omfatte sikring af, at naturgasnettene fungerer 
på lang sigt, effektivt og pålideligt. Det er også nødvendigt at afgrænse opgaverne i forhold 
til konkurrencemyndighederne.

Ændringsforslag 370
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
gasmarked i Fællesskabet præget af 

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
gasmarked i Fællesskabet præget af 
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konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet ved at sikre, at 
brugerne får mest muligt ud af det med 
hensyn til udvalg, pris og kvalitet

Or. en

Begrundelse

Det bør fremhæves, at åbning af markedet bør komme slutbrugerne, herunder både 
forbrugere og industrien, til gode. Åbning af markedet bør ikke være et mål i sig selv, men bør 
medføre fordele i form af udvalg, kvalitet og pris. Endvidere specificeres det i 
ændringsforslaget, at disse fordele kunne være i form af udvalg, pris og kvalitet i tjenesterne.

Ændringsforslag 371
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
gasmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
gasmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet og sikring af, 
at energiforsyningsnettene fungerer på 
lang sigt, effektivt og pålideligt

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheders prioriteter bør omfatte sikring af, at naturgasnettene fungerer 
på lang sigt, effektivt og pålideligt. Det er også nødvendigt at afgrænse opgaverne i forhold 
til konkurrencemyndighederne.
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Ændringsforslag 372
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) afvikling af restriktioner for 
naturgashandel mellem medlemsstaterne, 
herunder udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
naturgasstrømme i hele Fællesskabet

(c) afvikling af lovgivningsmæssige 
restriktioner for naturgashandel mellem 
medlemsstaterne, herunder udvikling af 
passende kapacitet til grænseoverskridende 
transmission med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen, øge 
integrationen af de nationale markeder og 
skabe mulighed for uhindrede 
naturgasstrømme i hele Fællesskabet

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder bør arbejde for at afvikle forskriftsmæssige 
restriktioner for handel med naturgas i hele EU. Selv om myndighederne kan have nogen 
indflydelse, har de ingen beføjelser til at afvikle andre former for restriktioner f.eks. retlige og 
kontraktlige.

Ændringsforslag 373
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) afvikling af restriktioner for 
naturgashandel mellem medlemsstaterne, 
herunder udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 

(c) afvikling af eventuelle restriktioner for 
naturgashandel mellem medlemsstaterne, 
herunder udvikling af passende kapacitet til 
grænseoverskridende transmission med 
henblik på at imødekomme efterspørgslen, 
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øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
naturgasstrømme i hele Fællesskabet

øge integrationen af de nationale markeder 
og skabe mulighed for uhindrede 
naturgasstrømme i hele Fællesskabet

Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheders prioriteter bør omfatte sikring af, at naturgasnettene fungerer 
på lang sigt, effektivt og pålideligt. Det er også nødvendigt at afgrænse opgaverne i forhold 
til konkurrencemyndighederne.

Ændringsforslag 374
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort 
og langt sigt

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og proaktiv integration 
af både omfattende vedvarende 
energikilder og decentral 
energiproduktion, systemtilstrækkelighed 
samt af forskning og innovation med 
henblik på at imødekomme disse behov

Or. en

Begrundelse

Det bør være et klart politisk mål for den regulerende myndighed at fremme vedvarende og 
decentrale energikilder meget aktivt.
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Ændringsforslag 375
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme 
af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, der tager 
hensyn til energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal tage hensyn til energieffektivitet, vedvarende 
energi og kulstoffattig teknologi, men det er ikke nødvendigt at tilføje en direkte pligt til at 
fremme disse, hvilket ville være i konflikt med deres rolle som økonomisk (og 
konkurrencemæssig) regulerende myndighed.

Ændringsforslag 376
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) sikring af, at deres nationale markeder 
fungerer effektivt, og fremme af effektiv 
konkurrence i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne.

(f) sikring af kundefordele ved, at deres 
nationale markeder fungerer effektivt, og 
fremme af effektiv konkurrence i 
samarbejde med
konkurrencemyndighederne.

Or. en
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Begrundelse

Fremme af effektiv konkurrence må ikke være et mål i sig selv, men bør være rettet mod 
kundernes interesser med hensyn til større udvalg, lavere priser og tjenester af bedre kvalitet.

Ændringsforslag 377
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(fa) sikring af, at forbrugerne, herunder 
energifattige forbrugere, får maksimalt 
udbytte for så vidt angår udvalg, pris og 
kvalitet"

Or. en

Begrundelse

Det bør fremhæves, at åbning af markedet bør komme slutbrugerne, herunder både 
forbrugere og industrien, til gode. Åbning af markedet bør ikke være et mål i sig selv, men bør 
medføre fordele i form af udvalg, kvalitet og pris. Endvidere specificeres det i 
ændringsforslaget, at disse fordele kunne være i form af udvalg, pris og kvalitet i tjenesterne.

Ændringsforslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(fa) sikring af forbrugerbeskyttelse, 
herunder for dem, der betragtes som 
sårbare, samt tilgængeligheden for 
naturgasforsyningstjenester"
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Or. ro

Begrundelse

Målet med direktivet er at åbne markedet med henblik på at tilbyde billigere tjenester af en 
højere kvalitet i forbindelse med den øgede konkurrence. Forbrugeren skal derfor være i 
fokus i de regulerende myndigheders politikker.

Ændringsforslag 379
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den regulerende myndighed har 
følgende opgaver:

1. Den regulerende myndighed har 
følgende opgaver, uden at dette berører 
andre nationale myndigheders 
kompetencer: 

Or. de

Begrundelse

Om afgrænsning af de regulerende myndigheders og konkurrencemyndighedernes 
kompetencer, jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 24b.

Ændringsforslag 380
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den sørger for, at transmissions- og
distributionssystemoperatører, og i givet 
fald systemejere, såvel som andre 

(a) Den sørger for, at transmissions-,
distributions-, LNG- og 
lagersystemoperatører, og i givet fald 
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naturgasselskaber overholder deres forplig-
telser i henhold til dette direktiv og anden 
relevant fællesskabslovgivning, også hvad 
angår grænseoverskridende forhold.

systemejere, såvel som andre 
naturgasselskaber overholder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv og 
anden relevant fællesskabslovgivning, også 
hvad angår eventuelle 
grænseoverskridende forhold og 
adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke. Direkte henvisning til denne 
opgave kombineret med agenturets sandsynlige gennemgang af dette aspekt og fremsendelse 
af en formel holdning til Kommissionen eller en individuel national regulerende myndighed 
vil være med til at sikre overholdelsen af forpligtelserne.

Ændringsforslag 381
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den sørger for, at transmissions- og 
distributionssystemoperatører, og i givet 
fald systemejere, såvel som andre 
naturgasselskaber overholder deres forplig-
telser i henhold til dette direktiv og anden 
relevant fællesskabslovgivning, også hvad 
angår grænseoverskridende forhold.

(a) Den sørger for, at transmissions-,
distributions-, LNG- og 
lagersystemoperatører, og i givet fald 
systemejere, såvel som andre 
naturgasselskaber overholder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv og 
anden relevant fællesskabslovgivning, også 
hvad angår grænseoverskridende forhold 
og adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke. LNG- og lageroperatører bør 
ikke udelukkes.
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Ændringsforslag 382
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den sørger for, at transmissions- og 
distributionssystemoperatører, og i givet 
fald systemejere, såvel som andre 
naturgasselskaber overholder deres forplig-
telser i henhold til dette direktiv og anden 
relevant fællesskabslovgivning, også hvad 
angår grænseoverskridende forhold.

Vedrører ikke den danske version

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske version

Ændringsforslag 383
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den samarbejder om
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater.

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater og agenturet, 
herunder sikring af, at 
transmissionssystemoperatørerne 
solidarisk bygger tilstrækkelig 
sammenkoblingskapacitet mellem deres 
transmissionsinfrastruktur til at overholde 
en effektiv, overordnet markedsvurdering 
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og kriterierne for gasforsyningssikkerhed 
uden at diskriminere mellem leverandører 
i forskellige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Forskriftsproceduren med kontrol, uanset om transmissionssystemoperatøren er privat eller 
offentlig, er nødvendig for at sikre, at investeringsbeslutninger og anvendelse af infrastruktur 
tager ligeligt hensyn til kunderne inden for de nationale grænser og kunder, som er tilsluttet 
et system. I den forbindelse er stk. 1, litra b), svagt. Hovedformålet eller målsætningen med 
samarbejdet mellem de nationale regulerende myndigheder bør præciseres.

Ændringsforslag 384
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater.

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, herunder 
sikring af, at der er tilstrækkelig 
sammenkoblingskapacitet mellem deres 
transmissionsinfrastruktur til at overholde 
en effektiv, overordnet markedsvurdering 
og kriterierne for gasforsyningssikkerhed 
uden at diskriminere mellem 
forsyningsselskaber i forskellige 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at præcisere et vigtigt formål med et sådant samarbejde, nemlig at 
investeringsbeslutninger og anvendelse af infrastruktur skal tage ligeligt hensyn til kunder 
inden for den nationale grænse og kunder, som anvender sammenkoblede systemer.
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Ændringsforslag 385
Edit Herczog

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater.

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater og agenturet.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal inddrages i alle grænseoverskridende aktiviteter for at sikre gennemsigtige og 
retfærdige fremgangsmåder og investeringer af en tilstrækkelig størrelse. Vi må ikke tillade, 
at der dannes et lovgivningsmæssigt tomrum, hvad angår de grænseoverskridende og 
regionale markeder.

Ændringsforslag 386
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater.

(b) Den samarbejder om 
grænseoverskridende forhold med den eller 
de regulerende myndigheder i de 
pågældende medlemsstater og agenturet.

Or. en
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Ændringsforslag 387
Giles Chichester

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
divisions-, lagrings-, LNG- og 
forsyningsaktiviteter.

(e) Den overvåger opfyldelsen af 
adskillelseskravene i dette direktiv og 
anden relevant fællesskabslovgivning og
sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions-, lager-, LNG- og 
forsyningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke. Direkte henvisning til denne 
opgave kombineret med agenturets sandsynlige gennemgang af dette aspekt og fremsendelse 
af en formel holdning til Kommissionen eller en individuel national regulerende myndighed 
vil være med til at sikre overholdelsen af forpligtelserne.

Ændringsforslag 388
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Den sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
divisions-, lagrings-, LNG- og 
forsyningsaktiviteter.

(e) Den overvåger opfyldelsen af 
adskillelseskravene i dette direktiv og 
anden relevant fællesskabslovgivning og
sikrer, at der ikke forekommer 
krydssubsidiering mellem transmissions-, 
distributions-, lager-, LNG- og 
forsyningsaktiviteter.
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Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal styrkes for at understrege de regulerende myndigheders opgave i forhold til 
adskillelse, som er et meget vigtigt element i den tredje pakke.

Ændringsforslag 389
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den tiårige europæiske 
netudviklingsplan, jf. forordning (EF) nr. 
1775/2005, artikel 2c.

(f) Den gennemgår 
transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner og vurderer i sin 
årsberetning disse planers forenelighed 
med den tiårige europæiske 
netudviklingsplan, jf. forordning (EF) nr. 
1775/2005, artikel 2c. 
Transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner skal sikre, at 
arbejdsstyrkens kvalitet og størrelse er 
tilstrækkelig til, at forsyningsforpligtelserne 
kan opfyldes. Manglende overholdelse af 
investeringsplanen bør medføre passende 
sanktioner pålagt 
transmissionssystemoperatøren i henhold til 
de retningslinjer, som agenturet fastsætter.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal have ansvaret for at påse, at de 10-årige investeringsplaner 
indeholder bestemmelser til sikring af, at arbejdsstyrken er i stand til at opfylde de offentlige 
serviceforpligtelser, som er fastsat i dette direktiv. Der skal indføres effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan tages i anvendelse over for gasselskaber, der ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til dette direktiv.
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Ændringsforslag 390
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og analyserer reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller og godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og analyserer effektiviteten 
for reglerne for kvaliteten af service og 
forsyningsnetsikkerhed og -pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Nogle nationale regulerende myndigheder har allerede pligt til også at overvåge 
gasmarkedets funktion med hensyn til leveringskvalitet og tjenestekvalitet over for kunderne, 
som derigennem vil opleve virkelige fordele ved en mere konsekvent og gennemsigtig 
lovgivning.

Ændringsforslag 391
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og analyserer reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller og godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og analyserer effektiviteten 
for reglerne for kvaliteten af service og 
forsyningsnetsikkerhed og -pålidelighed.

Or. en
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Begrundelse

De regulerende myndigheder skal kunne overvåge tjenesteydelsernes kvalitet samt nettets 
sikkerhed og pålidelighed for at sikre, at de offentlige serviceforpligtelser er opfyldt.

Ændringsforslag 392
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og analyserer reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller og godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og analyserer effektiviteten 
for reglerne for kvaliteten af service og 
forsyningsnetsikkerhed og -pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal kunne overvåge tjenesteydelsernes kvalitet samt nettets 
sikkerhed og pålidelighed for at sikre, at de offentlige serviceforpligtelser er opfyldt.

Ændringsforslag 393
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og analyserer reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed.

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller og godkender 
kvalitetsstandarder og -krav for tjenester 
og forsyninger og analyserer effektiviteten 
for reglerne for kvaliteten af service og 
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forsyning, netsikkerhed og -pålidelighed.

Or. en

Begrundelse

Nogle nationale regulerende myndigheder har allerede pligt til også at overvåge 
gasmarkedets funktion med hensyn til leveringskvalitet og tjenestekvalitet over for kunderne, 
som derigennem vil opleve virkelige fordele ved en mere konsekvent og gennemsigtig 
lovgivning.

Ændringsforslag 394
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
naturgasselskaberne opfylder deres 
forpligtelser til gennemsigtig adfærd.

(h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
transmissionssystemoperatørerne opfylder
deres forpligtelser til gennemsigtig adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 395
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
naturgasselskaberne opfylder deres 
forpligtelser til gennemsigtig adfærd.

(h) Den overvåger graden af 
gennemsigtighed og sikrer, at 
netværksoperatørerne opfylder deres 
forpligtelser til gennemsigtig adfærd.

Or. de
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Begrundelse

Om afgrænsning af de regulerende myndigheders og konkurrencemyndighedernes 
kompetencer, jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 24b.

Ændringsforslag 396
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Den overvåger i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne graden af 
markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
naturgasbørser, privatkundepriser, andel 
af kunder, der skifter leverandør, andel af 
kunder, der afmeldes, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante 
oplysninger og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 397
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Den overvåger i samarbejde med udgår
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konkurrencemyndighederne graden af 
markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
naturgasbørser, privatkundepriser, andel 
af kunder, der skifter leverandør, andel af 
kunder, der afmeldes, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante 
oplysninger og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

Or. de

Begrundelse

Om afgrænsning af de regulerende myndigheders og konkurrencemyndighedernes 
kompetencer, jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 24b.

Ændringsforslag 398
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) Den overvåger i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne graden af 
markedsåbning og konkurrence på engros-
og detailsalgsniveau, herunder på 
naturgasbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, andel af 
kunder, der afmeldes, klager fra
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante oplysninger 
og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

(i) Den overvåger i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne graden af 
effektiv markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
naturgasbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, passende 
betingelser for forudbetaling, som 
afspejler det faktiske forbrug, andel af 
kunder, der tilmeldes og afmeldes, 
vedligeholdelsesgebyrer, klager fra 
privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante oplysninger 
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og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

Or. en

Begrundelse

At give myndigheden beføjelser til at overvåge en bredere vifte af takster og gebyrer vil øge 
forbrugernes valgmuligheder.

Ændringsforslag 399
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ia) Den overvåger forekomst af 
restriktiv kontraktpraksis, herunder 
eksklusivitetsbestemmelser, der kan 
hindre eller hæmme erhvervskunder i at 
vælge mere end en enkelt leverandør 
samtidig. De regulerende myndigheder 
skal i påkommende tilfælde underrette de 
nationale konkurrencemyndigheder om 
en sådan praksis."

Or. en

Begrundelse

Ved at gøre det muligt for erhvervskunder at vælge deres leverandører og sikre, at de ikke 
begrænses af eksklusivitetsbestemmelser, bidrager man til at styrke konkurrencen på det indre 
marked.
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Ændringsforslag 400
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ia) Den overvåger forekomst af 
restriktiv kontraktpraksis, herunder 
eksklusivitetsbestemmelser, der kan 
hindre eller hæmme erhvervskunder i at 
vælge mere end en enkelt leverandør 
samtidig. De regulerende myndigheder 
skal i påkommende tilfælde underrette de 
nationale konkurrencemyndigheder om 
en sådan praksis."

Or. en

Begrundelse

Ved at gøre det muligt for erhvervskunder at vælge deres leverandører og sikre, at de ikke 
begrænses af eksklusivitetsbestemmelser, bidrager man til at styrke konkurrencen på det indre 
marked.

Ændringsforslag 401
Britta Thomsen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ia) Den overvåger forekomst af 
restriktiv kontraktpraksis, herunder 
eksklusivitetsbestemmelser, der kan 
hindre eller hæmme erhvervskunder i at 
vælge mere end en enkelt leverandør 
samtidig. De regulerende myndigheder 
skal i påkommende tilfælde underrette de 
nationale konkurrencemyndigheder om 
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en sådan praksis."

Or. en

Begrundelse

Ved at gøre det muligt for erhvervskunder at vælge deres leverandører og sikre, at de ikke 
begrænses af eksklusivitetsbestemmelser, bidrager man til at styrke konkurrencen på det indre 
marked.

Ændringsforslag 402
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ia) Den overvåger forekomst af 
restriktiv kontraktpraksis, herunder 
eksklusivitetsbestemmelser, der kan 
hindre eller hæmme erhvervskunder i at 
vælge mere end en enkelt leverandør 
samtidig. De regulerende myndigheder 
skal i påkommende tilfælde underrette de 
nationale konkurrencemyndigheder om 
en sådan praksis."

Or. en

Begrundelse

Ved at gøre det muligt for erhvervskunder at vælge deres leverandører og sikre, at de ikke 
begrænses af eksklusivitetsbestemmelser, bidrager man til at styrke konkurrencen på det indre 
marked.
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Ændringsforslag 403
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra i b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ib) Den anerkender kontraktfrihed, 
hvad angår langtidskontrakter og 
muligheden for at indgå aktivbaserede 
kontrakter, forudsat at sådanne 
kontrakter er forenelige med gældende 
fællesskabslovgivning."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at udvikle ny kapacitet, specielt hos nye markedsdeltagere, og 
langtidskontrakter med grundlastkunder kan være nødvendige for at sikre en del af 
finansieringen af sådanne investeringer. Desuden bør en række store energiforbrugere have 
adgang til langsigtede, forudsigelige energikontrakter for at forblive konkurrencedygtige i 
forhold til andre regioner, hvos sådanne kontrakter findes.

Ændringsforslag 404
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer.

(j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer og 
pålægger sanktioner i overensstemmelse 
med de retningslinjer, som agenturet 
fastsætter, hvis disse perioder overskrides 
uden behørig grund.

Or. en
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Begrundelse

Der skal indføres effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner, som kan tages i anvendelse 
over for gasselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 405
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer.

(j) Den overvåger den tid, det tager 
transmissions- og distributionsselskaberne 
at foretage tilslutninger og reparationer og 
pålægger sanktioner i overensstemmelse 
med de retningslinjer, som agenturet 
fastsætter, hvis disse perioder overskrides 
uden behørig grund.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne effektivt skal de bestemmelser, der er fastsat i bilag A, kunne 
håndhæves, og de regulerende myndigheder skal råde over effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan pålægges elselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 406
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Den overvåger og gransker
betingelserne for adgang til oplagring, 

(k) Den overvåger betingelserne for adgang 
til oplagring, linepack og andre 
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linepack og andre hjælpefunktioner som 
anført i artikel 19.

hjælpefunktioner som anført i artikel 19.

Or. fr

Begrundelse

Selv om forskellen mellem "overvåge" og "granske" ikke forklares i teksten, kunne denne 
tilføjelse skabe et retsgrundlag for nye og specifikke beføjelser til forudgående undersøgelse 
af lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpetjenester. Dette er i strid med reglerne om, at 
medlemsstaterne kan bemyndige forhandlet adgang for tredjeparter (artikel 19, stk. 3). Disse 
uregulerede markedsmekanismer for tredjepartsadgang til lagertjenester udgør et incitament 
for investering og bør bevares.

Ændringsforslag 407
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder.

Or. en

Begrundelse

Socialpolitiske foranstaltninger såsom fastsættelsen af høje standarder for forsyningspligt og 
offentlig service er først og fremmest regeringernes ansvar, så længe de ikke involverer regler 
for detailmarkedet. De nationale regulerende myndigheder bør stadig overvåge overholdelsen 
af sådanne standarder med henblik på at sikre en tilstrækkelig grad af beskyttelse af 
gasforbrugere.
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Ændringsforslag 408
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder.

Or. en

Begrundelse

Nogle opgaver skal i første omgang løses af regeringerne, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at fastsætte en socialpolitik. De regulerende 
myndigheder bør imidlertid gives beføjelse til at sikre, at bestemmelserne i bilag A håndhæves 
effektivt. I det mindste bør det præciseres, at ansvaret for gennemførelsen af bilag A om 
forbrugerbeskyttelse falder ind under de regulerende myndigheders område.

Ændringsforslag 409
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
overvåger den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder.
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bilag A fungerer effektivt.

Or. de

Begrundelse

Nogle opgaver bør primært varetages af de nationale regeringer, eftersom de i højere grad 
håndterer socialpolitiske foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at fastsætte en socialpolitik.

Ændringsforslag 410
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
myndigheders kompetence, sikrer den høje 
standarder for offentlig service på 
naturgasområdet og beskyttelse af sårbare 
kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

Or. de

Begrundelse

Om afgrænsning af de regulerende myndigheders og konkurrencemyndighedernes 
kompetencer, jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 24b.

Ændringsforslag 411
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den i hele EU ensartede og 
gennemsigtige høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet for forbrugere, 
herunder husholdninger, og sikrer
beskyttelse af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

Or. en

Begrundelse

Yderligere tydeliggørelse af, at myndighedens opgaver skal være til gavn for markedets 
funktion og i sidste ende for forbrugerne.

Ændringsforslag 412
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne effektivt skal de bestemmelser, der er fastsat i bilag A, kunne 
håndhæves, og de regulerende myndigheder skal råde over effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan pålægges gasselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i 
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henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 413
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte forbrugerne effektivt skal de bestemmelser, der er fastsat i bilag A, kunne 
håndhæves, og de regulerende myndigheder skal råde over effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner, som kan pålægges gasselskaber, der ikke opfylder forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 414
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(la) Den sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves."

Or. en
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Begrundelse

De "Foranstaltninger vedrørende forbrugerbeskyttelse", der er beskrevet i bilag A, skal 
håndhæves effektivt af de nationale regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 415
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(la) Den sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt."

Or. en

Begrundelse

Nogle opgaver skal i første omgang løses af regeringerne, eftersom de i højere grad 
håndterer sociale foranstaltninger end regler for detailmarkedet. De regulerende 
myndigheder føler ikke, at de har kompetence til at fastsætte en socialpolitik. De regulerende 
myndigheder bør imidlertid gives beføjelse til at sikre, at bestemmelserne i bilag A håndhæves 
effektivt. I det mindste bør det præciseres, at ansvaret for gennemførelsen af bilag A om 
forbrugerbeskyttelse falder ind under de regulerende myndigheders område.

Ændringsforslag 416
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra l a) (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(la) Den sikrer, at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt."
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Or. de

Begrundelse

De regulerende myndigheder bør være ansvarlige for at sikre, at bestemmelserne i bilag A 
gennemføres effektivt. I det mindste bør det præciseres, at ansvaret for gennemførelsen af 
bilag A om forbrugerbeskyttelse falder ind under de regulerende myndigheders område.
Derfor stilles der forslag om at indsætte et nyt afsnit derom.

Ændringsforslag 417
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

(n) Den opstiller standardiserede 
procedurer om forholdene mellem 
slutkunden og leverandøren eller 
distributøren, eller målesystemoperatøren, 
som mindst omhandler adgang til 
kundernes forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

Or. en

Begrundelse

Adgang til reelle forbrugsoplysninger er en forudsætning for, at kunderne kan sikre 
energieffektivitet eller være i stand til at foretage sammenligninger af leverandørerne på et 
ensartet grundlag. Eftersom de regulerende myndigheder allerede rådfører sig med de 
berørte aktører og er ansvarlige for overvågningen af detailmarkederne for energi ville de 
være den relevante myndighed til at håndtere forholdet mellem distributionssystemoperatører, 
leverandører og kunder (herunder regler, ansvar, kontraktlige arrangementer, aftaler om 
udveksling af oplysninger og kvalitetsgarantier).
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Ændringsforslag 418
Toine Manders

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

(n) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, herunder data om priser og 
andre omkostninger, anvendelse af en let 
forståelig standardiseret opstilling af 
sådanne forbrugsdata, passende 
forudbetaling, som afspejler det faktiske 
forbrug og hurtig adgang for alle kunder 
til data som anført under punkt h) i bilag A.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne betaler gasregningen forskudsvis, f.eks. hver måned. Denne forskudsbetaling 
afspejler ofte ikke forbrugerens faktiske forbrug. Energiselskaberne modtager derfor et 
rentefrit lån fra forbrugerne. Med nye teknologier - såsom intelligente målesystemer - kan 
energiselskaberne opkræve mere passende forudbetalinger.

Ændringsforslag 419
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(oa) Den påser, at svingningerne i 
engrospriserne er gennemsigtige."

Or. en
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Begrundelse

For at sikre lige vilkår for alle markedsaktører skal oplysninger om ændringer i 
engrospriserne være tilgængelige.

Ændringsforslag 420
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(oa) Den fastsætter eller godkender 
takster for adgang til nettet og 
offentliggør metoden til fastsættelse af 
disse takster."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at fastsætte eller godkende takster 
for at sikre en retfærdig adgang for alle aktører til gasmarkedet, og metoden til fastsættelse af 
disse takster skal være gennemsigtig og offentliggøres i overensstemmelse med denne artikels 
stk. 4.

Ændringsforslag 421
Mary Honeyball

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(oa) Den fastsætter eller godkender 
takster for adgang til nettet og 
offentliggør metoden til fastsættelse af 
disse takster."
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Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at fastsætte eller godkende takster 
for at sikre en retfærdig adgang for alle aktører til gasmarkedet, og metoden til fastsættelse af 
disse takster skal være gennemsigtig og offentliggøres i overensstemmelse med denne artikels 
stk. 4.

Ændringsforslag 422
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra o b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ob) Den indfører prislofter på 
markeder, hvor der ikke er konkurrence, 
for en fastsat og begrænset periode for at 
beskytte kunderne mod markedsmisbrug. 
Prislofterne skal fastsættes tilstrækkeligt 
højt for ikke at afskrække nye 
markedsdeltagere og hindre eksisterende 
konkurrenter i at ekspandere."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at pålægge prislofter over for 
tilfælde af en uforholdsmæssig stærk markedsposition, men disse lofter skal være 
tilstrækkeligt høje for ikke at afskrække nye markedsdeltagere og hindre eksisterende 
konkurrenter i at ekspandere og det indre marked for gas i at udvikle sig.
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Ændringsforslag 423
Eluned Morgan

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra o b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(ob) Den indfører prislofter på 
markeder, hvor der ikke er konkurrence, 
for en fastsat og begrænset periode for at 
beskytte kunderne mod markedsmisbrug; 
prislofterne skal fastsættes tilstrækkeligt 
højt for ikke at afskrække nye 
markedsdeltagere og hindre eksisterende 
konkurrenter i at ekspandere."

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal være i stand til at pålægge prislofter over for 
tilfælde af en uforholdsmæssig stærk markedsposition, men disse lofter skal være 
tilstrækkeligt høje for ikke at afskrække nye markedsdeltagere og hindre eksisterende 
konkurrenter i at ekspandere og det indre marked for gas i at udvikle sig.

Ændringsforslag 424
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) Den overvågner, om kriterierne for, om 
en lagerfacilitet henhører under artikel 
19, stk. 3, eller 19, stk. 4, anvendes 
korrekt.

(p) Den overvåger, om kriterierne for, 
hvorvidt adgangen til lagerfaciliteter og 
linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendige for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, anvendes korrekt.
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Or. fr

Begrundelse

Ændringen har til formål at sikre konsekvens i forhold til de nye bestemmelser i artikel 19, 
stk. 1, hvor der indføres en forpligtelse til, at medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv systemadgang med henblik på forsyning af kunderne.

Ændringsforslag 425
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra p a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(pa) Den sikrer, at ratestrukturen for 
slutforbrugerne ikke øger 
energiforbruget."

Or. en

Begrundelse

For at sikre fremme af energieffektivitet bør de såkaldte "progressive tariffer" tilbydes alle 
gasforbrugere. Disse undviger den almindelige "binome" ratestruktur (fast og forholdsmæssig 
betaling), hvor den forbrugte energi normalt bliver billigere jo mere, der forbruges. Det 
modsatte bør være obligatorisk. De regulerende myndigheder bør som hovedregel opkræve 
enten strenge forholdsmæssige eller andre innovative rater.

Ændringsforslag 426
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra p a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(pa) Den fastsætter og opfylder 
gennemsigtige og objektive kriterier for 
reguleringen af det indre gasmarked."

Or. en

Ændringsforslag 427
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 1 – litra p b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(pb) Den offentliggør den procedure, der 
skal følges i tilfælde af, at 
markedsdeltagerne ønsker at klage over 
dens beslutninger."

Or. en
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