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Ändringsförslag 275
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. Kommersiellt känslig information 
ska fastställas genom användning av 
objektiva och öppna kriterier.”

Or. en

Motivering

Öppenhet på den inre marknaden för gas är av godo när den syftar till att stödja en 
fungerande marknad. Kraven på gemensamt utnyttjande av data bör respektera konfidentiella 
känsliga affärsuppgifter och inte strida mot konkurrenslagstiftningen.

Ändringsförslag 276
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) Artikel 12.1 ska ersättas med följande:
”1. Varje systemansvarig för ett 
distributionssystem ska säkerställa 
systemets långsiktiga förmåga att uppfylla 
rimliga krav på distribution av gas och på 
ekonomiska villkor driva, underhålla 
och bygga ut ett säkert, tillförlitligt och 
effektivt distributionssystem inom sitt 
område med vederbörlig hänsyn till 
miljön och främjandet av 
energieffektivitet.
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Or. en

Motivering

De systemansvariga för distributionssystemen bör ha samma skyldigheter som 
systemansvariga för överföringssystem när det gäller att uppfylla ovannämnda kriterier.

Ändringsförslag 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) Artikel 12.1 ska ersättas med följande:
”1. Varje systemansvarig för ett 
distributionssystem ska säkerställa 
systemets långsiktiga förmåga att uppfylla 
rimliga krav på distribution av gas och på 
ekonomiska villkor driva, underhålla 
och bygga ut ett säkert, tillförlitligt och 
effektivt distributionssystem inom sitt 
område med vederbörlig hänsyn till 
miljön och främjandet av 
energieffektivitet.”

Or. en

(Ändring av artikel 12.1 i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

De systemansvariga för distributionssystem bör ha samma skyldigheter som systemansvariga 
för överföringssystem när det gäller att uppfylla ovannämnda kriterier.
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Ändringsförslag 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b) I artikel 12 ska följande punkt läggas 
till:
”5a. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
personal och ledning för de 
systemansvariga för distributionssystemen 
inte ska ha något personligt intresse av 
ökad energiförbrukning.”

Or. en

(En ny punkt läggs till efter artikel 12.5 i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

Personalen vid de systemansvariga för distributionssystemen bör vara intresserad av 
energieffektivitet och inte belönas för ökad förbrukning inom det egna distributionsområdet.

Ändringsförslag 279
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 2 andra stycket ska ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa punkterna 1–3 på integrerade 
naturgasföretag som har mindre än 
100000 anslutna kunder.”

Or. en
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(Ändring av artikel 13.2 andra stycket i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

En lägsta tröskel har gällt för hela artikeln och bör fortsätta att göra det. Detta bör klart 
framgå genom att nya punkter uttryckligen omfattas.

Ändringsförslag 280
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen.
Vertikalt integrerade systemansvariga för
distributionssystem får i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesanvändning, skapa förvirring 
vad gäller den särskilda identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna se till att dennes 
verksamhet övervakas så att den inte kan 
dra fördel av sin vertikala integration för 
att snedvrida konkurrensen. Vertikalt 
integrerade systemansvariga för 
distributionssystem får i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesanvändning, skapa förvirring 
vad gäller den särskilda identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.”

Or. en

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter bör ansvara för att övervaka bestämmelserna avseende 
åtskillnad för de systemansvariga för distributionssystemet för att säkerställa deras 
oberoende.
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Ändringsförslag 281
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen.
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem får i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation och 
varumärkesanvändning, skapa förvirring 
vad gäller den särskilda identitet som 
leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

”3. Om den systemansvarige för 
distributionssystemet ingår i ett vertikalt 
integrerat företag ska medlemsstaterna se 
till att dennes verksamhet övervakas så att 
den inte kan dra fördel av sin vertikala 
integration för att snedvrida konkurrensen.
Vertikalt integrerade systemansvariga för 
distributionssystem får i synnerhet inte, i 
samband med kommunikation, skapa 
förvirring vad gäller den särskilda identitet 
som leveransavdelningen i det integrerade 
företaget har.

Or. de

Motivering

Med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och resultat är det inte rimligt att kräva skilda 
varumärken för nät och distribution.

Ändringsförslag 282
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till alla delar 
uppfyller punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 

utgår
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diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna avseende åtskillnad är centrala för liberaliseringen av energimarknaderna 
och kan inte ändras genom riktlinjer. Detta understryks också av att kommissionens 
behörighet att anta sådana riktlinjer skulle ge kommissionen rätt att blanda sig i bolagsrätt.

Ändringsförslag 283
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till alla delar 
uppfyller punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

utgår
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Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 284
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till alla delar 
uppfyller punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut om utformningen av den inre marknaden för energi skulle 
därigenom undandras det demokratiska lagstiftningsförfarandet. Eftersom resultaten av ett 
kommittéförfarande potentiellt kan sträcka sig mycket långt och man genom sådana 
grundläggande bestämmelser kan nå innehållet i bestämmelserna om åtskillnad i ägande, 
som de systemansvariga för distributionsnäten omfattas av, bör detta principiellt avvisas.
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Ändringsförslag 285
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till alla delar 
uppfyller punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan 
dra någon oberättigad fördel av sin 
vertikala integrering. Dessa riktlinjer, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Det vore odemokratiskt att ge kommissionen så pass omfattande befogenheter att utforma 
riktlinjer för systemansvariga för distributionssystemet genom det föreskrivande förfarandet 
med kontroll.

Ändringsförslag 286
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led ca (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt 4a ska läggas till:

”4a. Medlemsstaterna får besluta om 
punkterna 1–4 ska tillämpas på 
integrerade naturgasföretag som har 
färre än 100 000 anslutna kunder eller 
levererar till enskilda nät.”

Or. de

Motivering

De minimis-regeln gällde tidigare samtliga bestämmelser och stod därför i sista punkten.

Ändringsförslag 287
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led ca (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt 4a ska läggas till:

”4a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa punkterna 1–4 på integrerade 
gasföretag som har färre än 
100 000 anslutna kunder eller levererar 
till enskilda nät.”

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att undanta mindre distributionsnät från bestämmelserna i 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 288
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta direktiv ska inte hindra ett 
kombinerat systemansvar för överförings-, 
lagrings- och distributionssystem och 
LNG-anläggningar, under förutsättning att 
all verksamhet uppfyller kraven enligt 
artiklarna 7, 9a och 13.1.”

”Detta direktiv ska som den mest effektiva 
lösningen för att säkerställa ett effektivt 
tillträde för tredje part främja ett 
kombinerat systemansvar för överförings-, 
lagrings- och distributionssystem och 
LNG-anläggningar, under förutsättning att 
all verksamhet uppfyller kraven enligt 
artiklarna 7, 9a och 13.1. Ett kombinerat 
systemansvar för överförings- och 
lagringssystem och LNG-anläggningar 
ska genomföras i varje medlemsstat.”

Or. en

Ändringsförslag 289
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta direktiv ska inte hindra ett 
kombinerat systemansvar för överförings-, 
lagrings- och distributionssystem och 
LNG-anläggningar, under förutsättning att 
all verksamhet uppfyller kraven enligt 
artiklarna 7, 9a och 13.1.”

”Detta direktiv ska inte hindra ett 
kombinerat systemansvar för överförings-, 
lagrings- och distributionssystem och 
LNG-anläggningar, under förutsättning att 
all verksamhet uppfyller kraven enligt 
artiklarna 7, 9a, 9b och 13.1.”

Or. en
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Motivering

Ändringen av artikel 15 tar hänsyn till att kraven på åtskillnad för systemansvariga för 
överföringssystemen nu ska fastställas i artiklarna 9–9b.

Ändringsförslag 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a) Artikel 18.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska se till att det 
införs en ordning för tredje parts 
reglerade tillträde till överförings- och 
distributionssystem, [...] LNG-
anläggningar, lagrings- och 
gasbehandlingsanläggningar grundad på 
offentliggjorda tariffer, som ska gälla 
för alla berättigade kunder, inbegripet 
leveransföretag, och som ska tillämpas 
objektivt utan att någon 
diskriminerande åtskillnad görs mellan 
systemanvändarna.  Medlemsstaterna 
ska se till att dessa tariffer, eller de 
metoder som använts för att beräkna 
dem, godkänns av en sådan 
tillsynsmyndighet som avses i artikel 
25.1 innan de träder i kraft samt att 
tarifferna – och metoderna om endast 
dessa har godkänts – offentliggörs innan 
de träder i kraft.”

Or. en

(Ändring av artikel 18.1 i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

Tillträde till lagring och till anläggningar för omvandling av gaskvalitet är en viktig fråga i 
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vissa medlemsstater. Tillgången till kvalitetsomvandlingskapacitet är avgörande för 
utvecklingen av likvida grossistmarknader, både nationellt och regionalt. Därför ska 
tredje parts tillträde till omvandling av gaskvalitet regleras för att säkerställa 
icke-diskriminerande tillgång till flexibilitet och tjänster för omvandling av gaskvalitet.

Ändringsförslag 291
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a) Artikel 18.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska se till att det 
införs en ordning för tredje parts 
tillträde till överförings- och 
distributionssystem, inbegripet lagring av 
gas i rörledning samt stödtjänster och till 
LNG-anläggningar grundad på 
offentliggjorda tariffer, som ska gälla 
för alla berättigade kunder, inbegripet 
leveransföretag, och som ska tillämpas 
objektivt utan att någon 
diskriminerande åtskillnad görs mellan 
systemanvändarna.  Medlemsstaterna 
ska se till att dessa tariffer, eller de 
metoder som använts för att beräkna 
dem, godkänns av en sådan 
tillsynsmyndighet som avses i artikel 
25.1 innan de träder i kraft samt att 
tarifferna – och metoderna om endast 
dessa har godkänts – offentliggörs innan 
de träder i kraft.”

Or. en

Motivering

Det är det snarare de systemansvariga för överförings- och distributionssystem som ska 
tillhandahålla tillträde till lagring av gas i rörledning och stödtjänster än de systemansvariga 
för lagringssystem, vilket är fallet enligt den nuvarande ordalydelsen i artikel 19. Balansering 
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och kvalitetsomvandling samt flexibilitet under dygnet genom lagring av gas i rörledning hör 
till de centrala uppgifterna för de systemansvariga för överföringssystemen och inte för de 
systemansvariga för lagringssystemen och bör behandlas som en del av transporten (som 
omfattas av reglerat tillträde för tredje part om inte undantag medges).

Ändringsförslag 292
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 18a

1. Medlemsstaterna kan också, när det 
gäller tillträde till LNG-anläggningar, om 
dessa drivs av oberoende 
infrastrukturförvaltare som är 
ägarmässigt åtskilda i enlighet med 
artikel 7.1 och som tillhandahåller öppet 
tillträde, besluta att följa förfarandet i 
punkt 2. Förfarandet ska tillämpas i 
enlighet med objektiva, klara, begripliga 
och icke-diskriminerande kriterier.
2. Vid förhandlat tillträde ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att naturgasföretag och 
berättigade kunder, i eller utanför det 
område som omfattas av det 
sammanlänkade systemet, ska kunna 
förhandla om tillträde till 
LNG-anläggningar. Parterna ska vara 
skyldiga att i god anda förhandla om 
tillträde till LNG-anläggningar .”

Or. en

Motivering

Genom det betydande antal LNG-anläggningar som byggs skapas lika konkurrensvillkor. 
Företag som är ägarmässigt åtskilda ska kunna välja förhandlat tillträde eftersom det då inte 
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föreligger några intressekonflikter. Reglerna kan därför i princip vara mindre strikta.

Ändringsförslag 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 18a

1. Medlemsstaterna kan också, vad gäller 
tillträde till LNG-anläggningar, om dessa 
drivs av oberoende infrastrukturförvaltare 
som är ägarmässigt åtskilda i enlighet 
med artikel 7.1 och som tillhandahåller 
öppet tillträde, besluta att följa 
förfarandet i punkt 2. Förfarandet ska 
tillämpas i enlighet med objektiva, klara, 
begripliga och icke-diskriminerande 
kriterier.
2. Vid förhandlat tillträde ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att naturgasföretag och 
berättigade kunder, i eller utanför det 
område som omfattas av det 
sammanlänkade systemet, ska kunna 
förhandla om tillträde till 
LNG-anläggningar. Parterna ska vara 
skyldiga att i god anda förhandla om 
tillträde till LNG-anläggningar.”

Or. en

Motivering

Genom det betydande antal LNG-anläggningar som byggs skapas lika konkurrensvillkor. 
Investeringar i LNG-anläggningar genomförs i många fall tack vare undantagen i artikel 22. 
Genom att välja förhandlat tillträde kan man stimulera till ytterligare investeringar i enlighet 
med ett (för investerare) acceptabelt regelsystem. Särskilt ägarmässigt åtskilda företag ska 
kunna välja förhandlat tillträde.
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Ändringsförslag 294
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11c) Artikel 19.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Vad gäller organiseringen av 
tillträdet till lagringsanläggningar och 
lagring av gas i rörledning samt 
stödtjänster får medlemsstaterna, om 
detta är tekniskt och/eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna, anta
de förfaranden som anges i punkt 3 [...].
Förfarandet ska tillämpas i enlighet med 
objektiva, klara, begripliga och icke-
diskriminerande kriterier.”

Or. en

(Tillägg till artikel 19.1 i direktiv 2003/55/EG, inbegripet delvis texten i kommissionens 
förslag.)

Ändringsförslag 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11c) Artikel 19.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Vad gäller organiseringen av 
tillträdet till lagringsanläggningar och 
lagring av gas i rörledning samt 
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stödtjänster ska medlemsstaterna, om 
detta är tekniskt och/eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna, 
använda förfarandet för reglerat tillträde 
som beskrivs i punkt 4. Om en oberoende 
infrastrukturförvaltare som är 
ägarmässigt åtskild i enlighet med 
artikel 7.1 och som tillhandahåller öppet 
tillträde, organiserar detta tillträde får 
medlemsstaterna välja något eller båda 
av de förfaranden som anges i 
punkterna 3 och 4.  Förfarandet ska 
tillämpas i enlighet med objektiva, klara, 
begripliga och icke-diskriminerande 
kriterier.”

Or. en

Motivering

Företag som är ägarmässigt åtskilda ska kunna välja förhandlat tillträde eftersom det då inte 
föreligger några intressekonflikter mellan t.ex. produktions- och leverantörsintressen och 
överföringsintressen. Reglerna kan därför i princip vara mindre strikta, dvs. fastställas i 
efterhand i stället för på förhand.

Ändringsförslag 296
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11c) I artikel 19 ska punkt 1 ersättas med 
följande: 
”1. Vad gäller organiseringen av 
tillträdet till lagringsanläggningar och 
lagring av gas i rörledning samt 
stödtjänster ska medlemsstaterna, om 
detta är tekniskt och/eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna, 
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använda förfarandet för reglerat tillträde 
som beskrivs i punkt 4. Om en oberoende 
infrastrukturförvaltare som är 
ägarmässigt åtskild i enlighet med 
artikel 7.1 och som tillhandahåller öppet 
tillträde, organiserar detta tillträde får 
medlemsstaterna välja något eller båda 
av de förfaranden som anges i 
punkterna 3 och 4.  Förfarandet ska 
tillämpas i enlighet med objektiva, klara, 
begripliga och icke-diskriminerande 
kriterier.”

Or. en

Motivering

Företag som är ägarmässigt åtskilda ska kunna välja förhandlat tillträde eftersom det då inte 
föreligger några intressekonflikter mellan t.ex. produktions- och leverantörsintressen å ena 
sidan och överföringsintressen å andra sidan. Reglerna kan därför i princip vara mindre 
strikta, dvs. fastställas i efterhand i stället för på förhand.

Ändringsförslag 297
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11c) Artikel 19.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Vad gäller organiseringen av 
tillträdet till lagringsanläggningar  [...] 
får medlemsstaterna, om detta är 
tekniskt och/eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna, välja 
[...] något eller båda av de förfaranden 
som anges i punkterna 3 och 4. 
Förfarandet ska tillämpas i enlighet med 
objektiva, klara, begripliga och 
icke-diskriminerande kriterier.”
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Or. en

(Artikel 1 – led 11c (nytt) som ändrar artikel 19.1 (direktiv 2003/55/EG) läggs till 
kommissionens förslag enligt ovan.)

Motivering

Ändringsförslaget stryker medlemsstaternas nuvarande möjlighet att välja mellan reglerat 
och förhandlat tillträde för tredje part när det gäller stödtjänster, inbegripet lagring av gas i 
rörledning. Balansering och kvalitetsomvandling samt flexibilitet under dygnet genom lagring 
av gas i rörledning hör till de centrala uppgifterna för de systemansvariga för 
överföringssystemen och bör behandlas som en del av transporten (som omfattas av reglerat 
tillträde för tredje part om inte undantag medges).

Ändringsförslag 298
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11c) Artikel 19.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Vad gäller organiseringen av 
tillträdet till lagringsanläggningar och 
lagring av gas i rörledning samt 
stödtjänster får medlemsstaterna, om 
detta är tekniskt och/eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna, välja 
att organisera detta tillträde i enlighet 
med något eller båda av de förfaranden 
som anges i punkterna 3 och 4. 
Förfarandet ska tillämpas i enlighet med 
objektiva, klara, begripliga och icke-
diskriminerande kriterier. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska se till att dessa 
kriterier uppfylls.”

Or. en
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Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att tillträdet till lagring garanteras enligt 
vissa klara bestämmelser som de nationella tillsynsmyndigheterna ska iaktta.

Ändringsförslag 299
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 
avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna.
Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och 
överföringssystem att offentliggöra, vilka 
(delar av) lagringsanläggningarna 
respektive vilken lagring av gas i 
rörledning som tillhandahålls i enlighet 
med de olika förfaranden som avses i 
punkterna 3 och 4.”

utgår

Or. en

Motivering

Beslutet om huruvida tillträde till lagring är tekniskt eller ekonomiskt nödvändigt för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans till kunderna måste fattas i varje enskilt fall. Att 
generellt skilja på den totala kapaciteten beroende på om den är nödvändig för leverans till 
kunderna eller inte är tekniskt svårt, för att inte säga omöjligt. Uppgiftens svårighet visades 
också av att alla berörda marknadsaktörer diskuterade frågan i Madridforumet utan att 
komma fram till en överenskommelse.
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Ändringsförslag 300
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 
avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna.
Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och 
överföringssystem att offentliggöra, vilka 
(delar av) lagringsanläggningarna 
respektive vilken lagring av gas i 
rörledning som tillhandahålls i enlighet 
med de olika förfaranden som avses i 
punkterna 3 och 4.”

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 
avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna.”

Or. en

Ändringsförslag 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 
avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna.

”De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
fastställa och offentliggöra kriterier enligt 
vilka det kan avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna. 



AM\715225SV.doc 23/107 PE404.544v01-00

SV

Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och överföringssystem 
att offentliggöra, vilka (delar av) 
lagringsanläggningarna respektive vilken 
lagring av gas i rörledning som 
tillhandahålls i enlighet med de olika 
förfaranden som avses i punkterna 3 och 
4.”

Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och överföringssystem 
att offentliggöra vilka (delar av) 
lagringsanläggningarna respektive vilken 
lagring av gas i rörledning som 
tillhandahålls.”

Or. en

Motivering

Eftersom lagringen av gas ligger i händerna på ett fåtal etablerade aktörer ger förhandlat 
tillträde inget konkurrensutsatt tillträde till lagring. Reglerat tillträde är därför att föredra. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska fastställa och offentliggöra kriterier.

Ändringsförslag 302
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 
avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna.
Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och överföringssystem
att offentliggöra, vilka (delar av) 
lagringsanläggningarna respektive vilken 
lagring av gas i rörledning som 
tillhandahålls i enlighet med de olika 
förfaranden som avses i punkterna 3 och 
4.”

”De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
fastställa och offentliggöra kriterier enligt 
vilka det kan avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar är tekniskt eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt 
tillträde till systemet för leverans till 
kunderna. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra 
eller ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning att offentliggöra vilka 
(delar av) lagringsanläggningarna som 
tillhandahålls i enlighet med de olika 
förfaranden som avses i punkterna 3 och 
4.”

Or. en
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(Artikel 1.12 i kommissionens förslag ändras enligt ovan.)

Motivering

Eftersom valet mellan reglerat och förhandlat tillträde för tredje part för lagring fortsatt är 
ett beslut för medlemsstaterna bör det vara de nationella tillsynsmyndigheterna som 
kontrollerar de detaljerade bestämmelserna, vilket inbegriper att utarbeta och offentliggöra 
undantagskriterier och kräva nödvändig öppenhet inom en europeisk rättslig ram som byrån 
upprättat.

Ändringsförslag 303
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a) Artikel 19.3 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a) Artikel 19.3 ska utgå.

Or. en

(Artikel 19.3 i direktiv 2003/55/EG utgår.)
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Ändringsförslag 305
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a) Artikel 19.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Vid förhandlat tillträde ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att naturgasföretag och 
berättigade kunder, i eller utanför det 
område som omfattas av det 
sammanlänkade systemet, ska kunna 
förhandla om tillträde till lagring [...], 
om detta är tekniskt och/eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt 
tillträde till systemet [...]. Parterna ska 
vara skyldiga att i god anda förhandla 
om tillträde till lagring [...].
Avtalen om tillträde till lagring [...] ska 
förhandlas fram med den berörda 
systemansvarige för lagringssystemet 
[...]. Medlemsstaterna ska kräva att de 
systemansvariga för lagringssystemet 
[...] inom de första sex månaderna efter 
genomförandet av detta direktiv och 
därefter årligen offentliggör sina 
viktigaste kommersiella villkor för 
utnyttjandet av lagring [...]. Vid 
utarbetandet av dessa villkor ska man 
beakta de synpunkter som inkommer från 
systemanvändarna, vilka enskilt eller 
kollektivt kan föreslå ändringar i 
villkoren.”

Or. en

(Artikel 1 – led 12c (nytt) som ändrar artikel 19.3 (direktiv 2003/55/EG) läggs till 
kommissionens förslag enligt ovan.)
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Motivering

Ändringsförslaget stryker medlemsstaternas nuvarande möjlighet att förhandlat tillträde för 
tredje part när det gäller stödtjänster, inbegripet lagring av gas i rörledning. Balansering och 
kvalitetsomvandling samt flexibilitet under dygnet genom lagring av gas i rörledning hör till 
de centrala uppgifterna för de systemansvariga för överföringssystemen och bör behandlas 
som en del av transporten (som omfattas av reglerat tillträde för tredje part om inte undantag 
medges).

Ändringsförslag 306
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b) Artikel 19.4 ska ersättas med 
följande:
”4. Vid reglerat tillträde skall 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att ge naturgasföretag 
och berättigade kunder, i eller utanför 
det område som omfattas av det 
sammanlänkade systemet, rätt till 
tillträde till lagring, [...] på grundval av 
offentliggjorda tariffer och/eller andra 
villkor och skyldigheter, när tillträde till 
lagring [...] är tekniskt och/eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt 
tillträde till systemet [...]. Vid 
utarbetandet av dessa tariffer och övriga 
villkor och skyldigheter ska man beakta 
de synpunkter som inkommer från 
systemanvändarna, vilka enskilt eller 
kollektivt kan föreslå ändringar. Denna 
rätt till tillträde för berättigade kunder 
kan ges genom att de får möjlighet att 
ingå leveransavtal med andra 
konkurrerande naturgasföretag än 
systemets ägare och/eller den 
systemansvarige eller ett anknutet 
företag.”
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Or. en

(Artikel 1 – led 12b (nytt) som ändrar artikel 19.4 (direktiv 2003/55/EG) läggs till 
kommissionens förslag enligt ovan.)

Motivering

Ändringsförslaget stryker medlemsstaternas nuvarande möjlighet att förhandlat tillträde för 
tredje part när det gäller stödtjänster, inbegripet lagring av gas i rörledning. Balansering och 
kvalitetsomvandling samt flexibilitet under dygnet genom lagring av gas i rörledning hör till 
de centrala uppgifterna för de systemansvariga för överföringssystemen och bör behandlas 
som en del av transporten (som omfattas av reglerat tillträde för tredje part om inte undantag 
medges).

Ändringsförslag 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b) Artikel 19.4 ska ersättas med 
följande:
”4. De nationella tillsynsmyndigheterna
ska vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att ge naturgasföretag 
och berättigade kunder, i eller utanför 
det område som omfattas av det 
sammanlänkade systemet, rätt till 
tillträde till lagring, lagring av gas i 
rörledning och andra stödtjänster på 
grundval av offentliggjorda tariffer 
och/eller andra villkor och skyldigheter, 
när tillträde till lagring och lagring av 
gas i rörledning är tekniskt och/eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt 
tillträde till systemet, samt för 
organiseringen av tillträdet till andra 
stödtjänster. Denna rätt till tillträde för 
berättigade kunder kan ges genom att de 
får möjlighet att ingå leveransavtal med 
andra konkurrerande naturgasföretag 
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än systemets ägare och/eller den 
systemansvarige eller ett anknutet 
företag.”

Or. en

(Artikel 19.3 i direktiv 2003/55/EG utgår.)

Motivering

Eftersom lagringen av gas ligger i händerna på ett fåtal etablerade aktörer ger förhandlat 
tillträde inget konkurrensutsatt tillträde till lagring. Reglerat tillträde bör därför vara det 
enda alternativet. Det är den nationella tillsynsmyndighetens skyldighet att vidta nödvändiga 
åtgärder.

Ändringsförslag 308
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 309
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen



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

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
är uppfyllda:

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 24c.4–6
om följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Undantag ska i huvudsak tillämpas på viktig och avgörande infrastruktur (sammanlänkningar 
samt LNG- och lagringsanläggningar), vilken är just den som kräver den mest neutrala 
driften och förvaltningen. Avgifter har en direkt effekt på investeringens ekonomiska livskraft 
men inte andra undantag. Undantaget för tredjepartstillträdet är inte relevant, under 
förutsättning att det finns en tillräcklig och stabil användningsnivå av infrastrukturen.

Ändringsförslag 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
är uppfyllda:

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en fastställd tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
är uppfyllda:

Or. en

Motivering

(Första delen av motiveringen berör inte den svenska versionen). Den tidsperiod som ett 
undantag ska gälla bör vara tydlig då investeringsbeslutet fattas.
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Ändringsförslag 311
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
är uppfyllda:

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en fastställd tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Den tidsperiod som ett undantag ska gälla bör vara tydlig då investeringsbeslutet fattas. 
Eventuell behörighet som getts tillsynsmyndigheterna att ändra de villkor som gällde vid 
tidpunkten för det slutliga investeringsbeslutet för det nya projektet bör omfattas av ett tydligt 
och handfast överklagandeförfarande. Planeringstillstånden bör inte upphöra att gälla eller 
ändras automatiskt.

Ändringsförslag 312
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en fastställd tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
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är uppfyllda: är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Den tidsperiod som ett undantag ska gälla bör vara tydlig då investeringsbeslutet fattas.

Ändringsförslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Investeringen ska stärka konkurrensen 
vad gäller gasförsörjning och öka 
försörjningstryggheten.

(a) Investeringen ska stärka konkurrensen 
vad gäller gasförsörjning och öka 
försörjnijngstryggheten genom 
diversifiering av gasförsörjningskällorna.

Or. ro

Motivering

Försörjningstrygghet på energiområdet, särskilt när det gäller gas, ökar om 
försörjningskällorna diversifieras.

Ändringsförslag 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Infrastrukturen ska ägas av en fysisk 
eller juridisk person som åtminstone vad 
avser juridisk form är skild från de 

c) Infrastrukturen ska ägas av en fysisk 
eller juridisk person som är skild från de 
systemansvariga inom vilkas system 
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systemansvariga inom vilkas system 
infrastrukturen kommer att byggas.

infrastrukturen kommer att byggas.

Or. en

Motivering

För konsekvens med fullständig åtskillnad av ägandet bör den berörda delen i den här 
punkten utgå.

Ändringsförslag 315
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ca) Infrastrukturen måste drivas av en 
juridisk person som är oberoende av de 
systemoperatörer i vars system 
infrastrukturen kommer att byggas.”

Or. en

Motivering

Undantag ska i huvudsak tillämpas på viktig och avgörande infrastruktur (sammanlänkningar 
samt LNG- och lagringsanläggningar), vilken är just den som kräver den mest neutrala 
driften och förvaltningen. Avgifter har en direkt effekt på investeringens ekonomiska livskraft
men inte andra undantag. Undantaget för tillträde för tredje part är inte relevant, under 
förutsättning att det finns en tillräcklig och stabil användningsnivå av infrastrukturen.

Ändringsförslag 316
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Undantaget får inte skada 
konkurrensen och får inte hindra den 
inre marknaden för gas, eller det 
reglerade system till vilket infrastrukturen 
är kopplad, från att fungera effektivt.

(e) Den kapacitet som måste finnas 
tillgänglig för tillträde för tredje part ska 
garanteras.

Or. en

Motivering

Undantag ska i huvudsak tillämpas på viktig och avgörande infrastruktur 
(sammanlänkningar, LNG- och lagringsanläggningar), vilken är just den som kräver den 
mest neutrala driften och förvaltningen. Avgifter har en direkt effekt på investeringens 
ekonomiska livskraft men inte andra undantag. Undantaget för tillträdet för tredje part är inte 
relevant, under förutsättning att det finns en tillräcklig och stabil användningsnivå av 
infrastrukturen.

Ändringsförslag 317
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ea) Projektet är av europeiskt intresse 
och överskrider minst en nationell gräns 
inom unionen.”

Or. de

Motivering

Projekt av europeiskt intresse måste omfatta minst två medlemsländer.
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Ändringsförslag 318
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ea) Projektet är av europeiskt intresse 
och överskrider minst en nationell gräns 
inom unionen.”

Or. de

Motivering

Den nuvarande lagstiftningen omfattar några bestämmelser som ska underlätta investeringar 
(t.ex. artikel 22 i direktiv 2003/55/EG). Förordning (EG) nr 1775/2005 och 
direktiv 2003/55/EG måste dock förbättras så att myndigheterna ges möjlighet att skapa 
lämpliga incitament för investeringar i ny infrastruktur och se till så att nätoperatörerna kan 
hålla jämna steg med efterfrågan på infrastruktur på marknaden.

Ändringsförslag 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ea) Investeringen behövs inte för att 
göra det möjligt för ett reglerat organ att 
efterleva en skyldighet att transportera 
gas genom ett överföringssystem.”

Or. en

Motivering

Om detta villkor inte skulle uppfyllas (exempelvis om det skulle begäras att den föreslagna 
överföringskapaciteten skulle vidmakthålla säkra leveranser till konsumenternas i framtiden) 
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skulle en eller flera reglerade TSO:er vara ansvariga för investeringen och den skulle 
genomföras under de normala regleringsförhållandena (dvs. utan undantag för tillträden för 
tredje part). Denna text bör läggas till för alla nya investeringar i sammanlänkningar, dvs. 
vare sig det gäller nya rörledningar eller förbättringar av befintliga rörledningar.

Ändringsförslag 320
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska även tillämpas på väsentliga 
kapacitetsökningar i befintliga 
infrastrukturer och på förändringar av 
sådana infrastrukturer som möjliggör 
utveckling av nya källor för 
gasförsörjning.

2. Punkt 1 ska även tillämpas på alla
väsentliga kapacitetsökningar i befintliga 
infrastrukturer och på förändringar av 
sådana infrastrukturer som möjliggör 
utveckling av utökade och nya kvantiteter.

Or. de

Motivering

Det måste tydligt anges att inte bara nya försörjningskällor utan också nya leveranskontrakt 
– även för gas från samma källa/land – måste vara förenliga med EU-lagstiftningen. Dessa är 
helt nödvändiga för en trygg gasförsörjning.

Ändringsförslag 321
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska även tillämpas på väsentliga 
kapacitetsökningar i befintliga 
infrastrukturer och på förändringar av 
sådana infrastrukturer som möjliggör 

2. Punkt 1 ska även tillämpas på väsentliga 
kapacitetsökningar i befintliga 
infrastrukturer och på förändringar av 
sådana infrastrukturer som tillgängliggör 
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utveckling av nya källor för gasförsörjning. ytterligare gaskvantiteter från befintliga 
källor eller som möjliggör utveckling av 
nya källor för gasförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 322
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den tillsynsmyndighet som avses i 
kapitel VIa får besluta, från fall till fall, om 
de undantag som avses i punkterna 1 och 2.
Om den berörda infrastrukturen sträcker 
sig över mer än en medlemsstats 
territorium ska byrån utföra de uppgifter 
som tilldelas tillsynsmyndigheten i denna 
artikel.

3. Den tillsynsmyndighet som avses i 
kapitel VIa får besluta, från fall till fall, om 
de undantag som avses i punkterna 1 och 2.
Om den berörda infrastrukturen sträcker 
sig över mer än en medlemsstats 
territorium ska beslutet om undantag 
fattas av de nationella 
tillsynsmyndigheterna eller av andra 
eventuella behöriga organ i de berörda 
medlemsstaterna efter samråd mellan 
dem, och ska godkännas av 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som anges i punkterna 4 och 
5.

Or. en

Motivering

Alla ansökningar om undantag måste först behandlas av tillsynsmyndigheterna eller andra 
eventuella behöriga organ i de berörda medlemsstaterna, så att anläggandet av nya viktiga 
gasinfrastrukturer och sammanlänkningar underlättas och effektiveras, och sedan 
överlämnas till kommissionen för godkännande. Kommissionen är den bästa garanten för de 
europeiska intressena på grund av sitt uppdrag som fördragens väktare.
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Ändringsförslag 323
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den tillsynsmyndighet som avses i 
kapitel VIa får besluta, från fall till fall, om 
de undantag som avses i punkterna 1 och 2.
Om den berörda infrastrukturen sträcker 
sig över mer än en medlemsstats 
territorium ska byrån utföra de uppgifter 
som tilldelas tillsynsmyndigheten i denna 
artikel.

3. Den tillsynsmyndighet som avses i 
kapitel VIa får besluta, från fall till fall, om 
de undantag som avses i punkterna 1 och 2.
Om den berörda infrastrukturen sträcker 
sig över mer än en medlemsstats 
territorium ska byrån utföra de uppgifter 
som tilldelas tillsynsmyndigheten i denna 
artikel. Byrån ska fatta beslut efter 
samråd med behöriga tillsynsmyndigheter 
och den sökande.

Or. de

Motivering

Byrån bör samråda med både tillsynsmyndigheter och naturgasföretag innan beslut fattas. 
Resultaten av ett förfarande för öppna säsonger ska ligga till grund för 
kapacitetstilldelningen till tredje parter som har uttryckt ett bindande intresse för den 
kapacitet som förfarandet gäller. I dagsläget är intresseanmälan inte bindande, vilket 
försvårar en tillförlitlig planering för investerarna.

Ändringsförslag 324
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett undantag får gälla hela eller delar av 
den nya infrastrukturens kapacitet eller av 
den befintliga infrastrukturens kapacitet, 
om denna har ökat väsentligt.

Ett undantag får gälla hela eller endast 
enskilda delar av den nya infrastrukturens 
kapacitet eller av den befintliga 
infrastrukturens kapacitet, om denna har 
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ökat väsentligt.

Or. de

Motivering

Byrån bör samråda med både tillsynsmyndigheter och naturgasföretag innan beslut fattas. 
Resultaten av ett förfarande för öppna säsonger ska ligga till grund för 
kapacitetstilldelningen till tredje parter som har uttryckt ett bindande intresse för den 
kapacitet som förfarandet gäller. I dagsläget är intresseanmälan inte bindande, vilket 
försvårar en tillförlitlig planering för investerarna.

Ändringsförslag 325
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om undantag ska det i varje 
enskilt fall övervägas om villkor måste 
anges för undantagets varaktighet och för 
icke-diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen. När beslut om sådana 
villkor fattas ska särskild hänsyn tas till 
den ytterligare kapacitet som ska byggas 
upp, eller förändringen av befintlig 
kapacitet, samt till projektets tidsplan och 
till nationella förhållanden.

Vid beslut om undantag ska det i varje 
enskilt fall övervägas om villkor måste 
anges för undantagets varaktighet och för 
icke-diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen. När beslut om sådana 
villkor fattas ska särskild hänsyn tas till 
avtalens löptid, den ytterligare kapacitet 
som ska byggas upp, eller förändringen av 
befintlig kapacitet, samt till projektets 
tidsplan och till nationella förhållanden.

Or. en

Motivering

Den föreslagna översynen av artikel 22 ökar komplexiteten hos nya naturgasföretag, vilket 
kan avskräcka potentiella investeringar. En hög nivå av föreskrivna regler i början 
överensstämmer inte med beviljande av ett undantag från reglerat tillträde.
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Ändringsförslag 326
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om undantag ska det i varje 
enskilt fall övervägas om villkor måste 
anges för undantagets varaktighet och för 
icke-diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen. När beslut om sådana 
villkor fattas ska särskild hänsyn tas till 
den ytterligare kapacitet som ska byggas 
upp, eller förändringen av befintlig 
kapacitet, samt till projektets tidsplan och 
till nationella förhållanden.

Vid beslut om undantag ska det i varje 
enskilt fall övervägas om villkor måste 
anges för undantagets varaktighet och för 
icke-diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen. När beslut om sådana 
villkor fattas ska särskild hänsyn tas till 
avtalens löptid, den ytterligare kapacitet 
som ska byggas upp, eller förändringen av 
befintlig kapacitet, samt till projektets 
tidsplan och till nationella förhållanden.

Or. en

Motivering

Den föreslagna översynen av artikel 22 ökar komplexiteten hos nya naturgasföretag, vilket 
kan avskräcka potentiella investeringar. Regleringsåtgärder bör vara minimala när projekten 
förbättrar konkurrensen och har adekvata regler för ”använd det eller sälj det” på plats. 
Eventuell behörighet som getts tillsynsmyndigheterna att ändra de villkor som gällde vid 
tidpunkten för det slutliga investeringsbeslutet för det nya projektet bör omfattas av ett tydligt 
och robust överklagandeförfarande.

Ändringsförslag 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beslut om undantag ska det i varje 
enskilt fall övervägas om villkor måste 
anges för undantagets varaktighet och för 
icke-diskriminerande tillträde till 

Vid beslut om undantag ska det i varje 
enskilt fall övervägas om villkor måste 
anges för undantagets varaktighet och för 
icke-diskriminerande tillträde till 
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infrastrukturen. När beslut om sådana 
villkor fattas ska särskild hänsyn tas till 
den ytterligare kapacitet som ska byggas 
upp, eller förändringen av befintlig 
kapacitet, samt till projektets tidsplan och 
till nationella förhållanden.

infrastrukturen. När beslut om sådana 
villkor fattas ska särskild hänsyn tas till 
avtalens löptid, den ytterligare kapacitet 
som ska byggas upp, eller förändringen av 
befintlig kapacitet, samt till projektets 
tidsplan och till nationella förhållanden.

Or. en

Motivering

Den föreslagna översynen av artikel 22 ökar komplexiteten hos nya naturgasföretag, vilket 
kan avskräcka potentiella investeringar.

Ändringsförslag 328
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal 
om viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en 
skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet 
på marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning 
av de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b 
och 1 e i denna artikel, ska 
tillsynsmyndigheten beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

När ett undantag beviljas får
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
principer som ska gälla för förvaltning och 
tilldelning av kapacitet, förutsatt att detta 
beslut inte hindrar tillämpningen av 
långsiktiga avtal.
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Or. en

Motivering

Den föreslagna översynen av artikel 22 ökar komplexiteten hos nya naturgasföretag, vilket 
kan avskräcka potentiella investeringar. En hög nivå av föreskrivna regler i början 
överensstämmer inte med beviljande av ett undantag från reglerat tillträde.

Ändringsförslag 329
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal 
om viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en 
skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet 
på marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning 
av de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b 
och 1 e i denna artikel, ska 
tillsynsmyndigheten beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

När ett undantag beviljas får
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
principer som ska gälla för förvaltning och 
tilldelning av kapacitet, förutsatt att detta 
beslut inte hindrar tillämpningen av 
långsiktiga avtal.

Or. en

Motivering

Den föreslagna översynen av artikel 22 ökar komplexiteten hos nya naturgasföretag, vilket 
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kan avskräcka potentiella investeringar. Regleringsåtgärder bör vara minimala när projekten 
förbättrar konkurrensen och har adekvata regler för ”använd det eller sälj det” på plats. 
Eventuell behörighet som getts tillsynsmyndigheterna att ändra de villkor som gällde vid 
tidpunkten för det slutliga investeringsbeslutet för det nya projektet bör omfattas av ett tydligt 
och robust överklagandeförfarande.

Ändringsförslag 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal 
om viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en 
skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet 
på marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning 
av de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b 
och 1 e i denna artikel, ska 
tillsynsmyndigheten beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

När ett undantag beviljas får
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
principer som ska gälla för förvaltning och 
tilldelning av kapacitet, förutsatt att detta 
beslut inte hindrar tillämpningen av 
långsiktiga avtal.

Or. en

Motivering

Den föreslagna översynen av artikel 22 ökar komplexiteten hos nya naturgasföretag, vilket 
kan avskräcka potentiella investeringar. En hög nivå av föreskrivna regler i början 
överensstämmer inte med beviljande av ett undantag från reglerat tillträde.
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Ändringsförslag 331
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycken 4 och 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska 
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.

Innan ett undantag beviljas ska 
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet, 
och under den period då infrastrukturen 
omfattas av undantaget från de 
ovannämnda bestämmelserna kan dessa 
regler och system vid behov ändras för att 
anpassas till ekonomiska krav och 
marknadskrav.

Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal om 
viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en skyldighet 
att erbjuda outnyttjad kapacitet på 
marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning av 
de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b och 
1 e i denna artikel, ska tillsynsmyndigheten 
beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal om 
viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en skyldighet 
att erbjuda outnyttjad kapacitet på 
marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning av 
de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b och 
1 e i denna artikel, ska tillsynsmyndigheten 
beakta resultaten av kapacitetstilldelningen 
när tredje parter har uttryckt ett bindande 
intresse.

Or. de

Motivering

Byrån bör samråda med både tillsynsmyndigheter och naturgasföretag innan beslut fattas. 
Resultaten av ett förfarande för öppna säsonger ska ligga till grund för 
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kapacitetstilldelningen till tredje parter som har uttryckt ett bindande intresse för den 
kapacitet som förfarandet gäller. I dagsläget är intresseanmälan inte bindande, vilket 
försvårar en tillförlitlig planering för investerarna.

Ändringsförslag 332
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska 
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal om 
viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en skyldighet 
att erbjuda outnyttjad kapacitet på 
marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning av 
de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b och 
1 e i denna artikel, ska tillsynsmyndigheten 
beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

Innan ett undantag beviljas ska 
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal om 
viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tilldelningsförfarandet 
ska inte öka den dominanta leverantörens 
relativa vikt om inte de tredje parternas 
hela efterfrågan på kapacitet täcks 
någorlunda. Tillsynsmyndigheten ska 
fatta beslut om denna aspekt.
Tillsynsmyndigheten ska kräva att reglerna 
för hantering av överbelastning också 
innebär en skyldighet att erbjuda outnyttjad 
kapacitet på marknaden, och att användare 
av anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning av 
de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b och 
1 e i denna artikel, ska tillsynsmyndigheten 
beakta resultaten av
kapacitetstilldelningen.

Or. en



AM\715225SV.doc 45/107 PE404.544v01-00

SV

Motivering

Undantag bör garantera att samtliga marknadsaktörer är någorlunda nöjda och undvika att 
dominanta ställningar konsolideras.

Ändringsförslag 333
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal om 
viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en skyldighet 
att erbjuda outnyttjad kapacitet på 
marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning av 
de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b och 
1 e i denna artikel, ska tillsynsmyndigheten 
beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

Innan ett undantag beviljas får
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet.
Enligt reglerna får alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal om 
viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
får kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en skyldighet 
att erbjuda outnyttjad kapacitet på 
marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning av 
de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b och 
1 e i denna artikel, får tillsynsmyndigheten 
beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

Or. en

Motivering

Förfaranden för öppna säsonger (eller jämförbara förfaranden) är ett viktigt instrument för 
att bedöma marknadens behov när det gäller projektstorlek och därpå följande 
kapacitetstilldelning, med de skulle kunna medföra kostnader som undergräver 
genomförbarheten hos vissa projekt. Om den nationella tillsynsmyndigheten anser att en 
öppen säsong skulle undergräva ett projekts genomförbarhet behöver den nationella 
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tillsynsmyndigheten inte kräva av projektets sponsor att han genomför en öppen säsong.

Ändringsförslag 334
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
skicka en kopia av varje begäran om 
undantag, och av varje mottagningsbevis, 
till kommissionen. Den berörda 
myndigheten ska omedelbart underrätta 
kommissionen om beslutet och överlämna 
all relevant information om beslutet.
Uppgifterna får överlämnas till 
kommissionen i sammanfattad form, vilket 
gör det möjligt för kommissionen att fatta 
ett välgrundat beslut. Uppgifterna ska 
särskilt innehålla följande:

4. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål 
skicka en kopia av varje begäran om 
undantag, och av varje mottagningsbevis, 
till kommissionen. Den berörda 
myndigheten ska omedelbart underrätta 
kommissionen om beslutet och överlämna 
all relevant information om beslutet.
Uppgifterna får överlämnas till 
kommissionen i sammanfattad form, vilket 
gör det möjligt för kommissionen att fatta 
ett välgrundat beslut, vilket i fallet med 
byråns beslut som utfärdats enligt punkt 3 
kan bedöma endast deras effekter på 
gemenskapens konkurrensregler. 
Uppgifterna ska särskilt innehålla följande:

Or. en

Motivering

Rådet för europeiska tillsynsmyndigheter inom energiområdet välkomnar förslaget att ge 
byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter behörighet att fatta beslut om 
undantag, men dessa bör inte omfattas av kommissionens översyn, med undantag för när det 
gäller efterlevnad av konkurrensreglerna. Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör kunna fatta oberoende beslut om fördelarna med undantag för 
de enskilda fallen utan kommissionens kontroll.
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Ändringsförslag 335
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detaljerade skäl för tillsynsmyndighetens 
beviljande av undantaget, inklusive de 
ekonomiska uppgifter som motiverar 
undantaget.

(a) Detaljerade skäl för 
tillsynsmyndighetens beviljande eller 
avvisande av undantaget tillsammans med 
hänvisningen till den särskilda artikel 
som beslutet grundar sig på, inklusive de 
ekonomiska uppgifter som motiverar 
undantaget.

Or. en

Motivering

Man bör begära av den nationella tillsynsmyndigheten att den förklarar skälen för att avvisa 
och inte bara för att bevilja ett undantag. En förklaring med hänvisning till särskilda artiklar 
och inte bara till ett undantag i allmänhet kommer att förtydliga den nationella 
tillsynsmyndighetens inlämnande skäl.

Ändringsförslag 336
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detaljerade skäl för tillsynsmyndighetens 
beviljande av undantaget, inklusive de 
ekonomiska uppgifter som motiverar 
undantaget.

Detaljerade skäl, med angivande av de 
särskilda artiklarna, för 
tillsynsmyndighetens beviljande av 
undantaget, inklusive de ekonomiska 
uppgifter som motiverar undantaget.

Or. en
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Motivering

För varje artikel finns det helt olika skäl för undantag. Endast de strikt nödvändigt 
undantagen bör beviljas och därför bör vart och ett av dem motiveras separat, och exempelvis 
bör de mekanismer visas varigenom undantaget stärker konkurrensen eller varför undantaget 
är oumbärligt för att göra infrastrukturen bärkraftig.

Ändringsförslag 337
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den analys som har gjorts av hur 
undantaget påverkar konkurrensen och den 
inre gasmarknadens sätt att fungera.

(b) Den analys som har gjorts av hur 
undantaget påverkar konkurrensen och den 
inre gasmarknadens sätt att fungera, 
särskilt skälen som anger de särskilda 
artiklar på grundval av vilka undantaget 
kommer att stärka konkurrensen.

Or. en

Motivering

För varje artikel finns det helt olika skäl för undantag. Endast de strikt nödvändigt 
undantagen bör beviljas och därför bör vart och ett av dem motiveras separat, och exempelvis 
bör de mekanismer visas varigenom undantaget stärker konkurrensen eller varför undantaget 
är oumbärligt för att göra infrastrukturen bärkraftig.

Ändringsförslag 338
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ea) De regler för förvaltning av 
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kapacitet som har fastställts.”

Or. en

Motivering

Syftet med att lägga till led (ea) är att ytterligare förtydliga den nationella 
tillsynsmyndighetens uppgifter.

Ändringsförslag 339
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ea) Om undantaget avser en 
sammanlänkning, den ytterligare 
kapacitet som är öppen för tillträde för 
tredje part till förmån för fri handel inom 
hela den europeiska inre marknaden.

Or. en

Motivering

För varje ny infrastruktur är det den kapacitet eller tjänst som är öppen för tredje part som 
verkligen gynnar konkurrens, resten gynnar endast ett företag.

Ändringsförslag 340
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två månader efter det att anmälan 5. Inom två månader efter det att anmälan 
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har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag. Perioden ska börja löpa dagen 
efter det att anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja 
löpa dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och 
tillsynsmyndighetens medgivande. Om 
den begärda informationen inte 
tillhandahålls inom den period som anges 
i begäran, ska anmälan anses vara 
återkallad om inte perioden, innan den 
löpt ut, har förlängts efter medgivande 
från både kommissionen och 
tillsynsmyndigheten, eller 
tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett.

har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag. Om den berörda 
infrastrukturen sträcker sig över minst 
två medlemsstaters territorium behöver 
inte byråns beslut granskas av 
kommissionen.

Tillsynsmyndigheten ska följa 
kommissionens beslut att ändra eller 
återkalla beslutet om undantag inom fyra 
veckor och ska meddela kommissionen i 
enlighet därmed.
Kommissionen ska inte lämna ut någon 
kommersiellt känslig konfidentiell 
information.
Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga texten i direktivet innebär att förfarandet för beviljande av undantag 
förlängs i onödan och skapar alltför många risker för investerarna på det rättsliga och 
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lagstiftningsmässiga området. Den snäva tidsgränsen för kommissionens beslut om att bevilja 
undantag är oacceptabel, eftersom nationell byggnadsplanering och byggnadslagstiftning i de 
flesta medlemsländer innebär att det tar mellan 10 och 15 år från det att infrastruktur 
planeras tills den byggs.

Ändringsförslag 341
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två månader efter det att anmälan 
har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag. Perioden ska börja löpa dagen 
efter det att anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja löpa 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och 
tillsynsmyndighetens medgivande. Om 
den begärda informationen inte 
tillhandahålls inom den period som anges i 
begäran, ska anmälan anses vara återkallad 
om inte perioden, innan den löpt ut, har
förlängts efter medgivande från både 
kommissionen och tillsynsmyndigheten, 
eller tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett.

5. Senast två månader efter det att anmälan 
har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag. Perioden ska börja löpa dagen 
efter det att anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare en månad under vilken
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja löpa 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits. Om den begärda 
informationen inte tillhandahålls inom den 
period som anges i begäran, ska anmälan 
anses vara återkallad om inte perioden, 
innan den löpt ut, har förlängts efter 
medgivande från både kommissionen och 
tillsynsmyndigheten, eller 
tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två månader efter det att anmälan 
har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag. Perioden ska börja löpa dagen 
efter det att anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja löpa 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och 
tillsynsmyndighetens medgivande. Om den 
begärda informationen inte tillhandahålls
inom den period som anges i begäran, ska 
anmälan anses vara återkallad om inte
perioden, innan den löpt ut, har förlängts 
efter medgivande från både kommissionen 
och tillsynsmyndigheten, eller 
tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett.

5. Senast två månader efter det att anmälan 
har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag.  Perioden ska börja löpa dagen 
efter det att anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja löpa 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och 
tillsynsmyndighetens medgivande. Om den 
begärda informationen inte har 
tillhandahållits inom den förlängda 
tidsfristen eller om perioden, innan den 
löpt ut, inte har förlängts ytterligare efter
medgivande från både kommissionen och 
tillsynsmyndigheten, eller om 
tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, inte har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett ska anmälan ändå 
anses vara komplett.

Or. it

Motivering

Pricipen att ett beslut om undantag ska anses ha dragits tillbaka om den nationella 
myndigheten inte skickar den begärda informationen till kommissionen i tid är ohållbar. Om 
den behölls skulle godkännandeförfarandet bli mer osäkert, eftersom dokumentationen måste 
skickas av en tredje part som den som begär undantag inte skulle ha någon kontroll över.
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Ändringsförslag 343
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två månader efter det att anmälan 
har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut om att tillsynsmyndigheten ska 
ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett 
undantag. Perioden ska börja löpa dagen 
efter det att anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja löpa 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och 
tillsynsmyndighetens medgivande. Om den 
begärda informationen inte tillhandahålls 
inom den period som anges i begäran, ska 
anmälan anses vara återkallad om inte 
perioden, innan den löpt ut, har förlängts 
efter medgivande från både kommissionen 
och tillsynsmyndigheten, eller 
tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett.

5. Senast två månader efter det att anmälan 
har mottagits får kommissionen fatta ett 
beslut, med beaktande av 
konkurrensreglerna, om att 
tillsynsmyndigheten ska ändra eller 
återkalla beslutet att bevilja ett undantag. 
Perioden ska börja löpa dagen efter det att 
anmälan har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan förlängas med 
ytterligare två månader under vilka 
kommissionen samlar in ytterligare 
upplysningar. Den perioden ska börja löpa 
dagen efter det att all ytterligare 
information har mottagits.
Tvåmånadersperioden kan även förlängas 
med både kommissionens och 
tillsynsmyndighetens medgivande. Om den 
begärda informationen inte tillhandahålls 
inom den period som anges i begäran, ska 
anmälan anses vara återkallad om inte 
perioden, innan den löpt ut, har förlängts 
efter medgivande från både kommissionen 
och tillsynsmyndigheten, eller 
tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt 
motiverat meddelande, har informerat 
kommissionen om att den anser att 
anmälan är komplett.

Or. en

Motivering

Rådet för europeiska tillsynsmyndigheter inom energiområdet välkomnar förslaget att ge 
byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter behörighet att fatta beslut om 
undantag, men dessa bör inte omfattas av kommissionens översyn, med undantag för när det 
gäller efterlevnad av konkurrensreglerna. Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör kunna fatta oberoende beslut om fördelarna med undantag för 
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de enskilda fallen utan kommissionens kontroll.

Ändringsförslag 344
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett 
beslut om undantag ska upphöra att gälla 
efter två år från antagandet om byggandet 
av infrastrukturen ännu inte har 
påbörjats, och efter fem år om 
infrastrukturen inte har tagits i bruk.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett 
beslut om undantag ska upphöra att gälla 
efter två år från antagandet om byggandet 
av infrastrukturen ännu inte har 
påbörjats, och efter fem år om 
infrastrukturen inte har tagits i bruk.

utgår

Or. en

Motivering

Stora infrastrukturprojekt som sammanlänkningar, LNG-terminaler eller 
lagringsanläggningar har vanligen långa ledtider (exempelvis på grund av komplicerade 
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planerings- och tillståndsförfaranden) och kan mycket väl sträcka sig utöver tidsgränserna i 
den föreslagna texten. Tillämpningen av en bestämmelse om en tidsbegränsning som kommer 
att förändra villkoren för en godkänd investering kommer därmed att lägga till en betydande 
ytterligare risk för naturgasföretag som redan tagit en hög risk, vilket skulle skapa ytterligare 
hinder.

Ändringsförslag 346
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett 
beslut om undantag ska upphöra att gälla 
efter två år från antagandet om byggandet 
av infrastrukturen ännu inte har 
påbörjats, och efter fem år om 
infrastrukturen inte har tagits i bruk.

Det ska finnas ett öppet och exakt 
överklagandeförfarande mot de beslut om 
undantag som tillsynsmyndigheten 
utfärdat enligt denna artikel. Villkoren 
för att få ett godkänt undantag beviljat 
enligt denna artikel får inte ändras i 
efterhand, om inte samtliga berörda 
parter är överens.

Or. en

Ändringsförslag 347
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, 
och efter fem år om infrastrukturen inte 
har tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla om 
byggandet av infrastrukturen inte har 
påbörjats inom två år från det att alla 
nödvändiga beslut och tillstånd från 
nationella och regionala myndigheter 
föreligger. Kommissionens beslut ska 
även upphöra att gälla om infrastrukturen 
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inte har tagits i bruk inom fem år från det 
att alla nationella och regionala beslut 
och tillstånd föreligger. Om byggandet av 
stor infrastruktur försenas på grund av 
oförutsedda omständigheter ska 
investeraren meddela den behöriga 
tillsynsmyndigheten och kan begära en 
lämplig förlängning av den ovan angivna 
tidsfristen.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga texten i direktivet innebär att förfarandet för beviljande av undantag 
förlängs i onödan och skapar alltför många risker för investerarna på det rättsliga och 
lagstiftningsmässiga området. Den snäva tidsgränsen för kommissionens beslut om att bevilja 
undantag är oacceptabel, eftersom nationell byggnadsplanering och byggnadslagstiftning i de 
flesta medlemsländer innebär att det tar mellan 10 och 15 år från det att infrastruktur 
planeras tills den byggs.

Ändringsförslag 348
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, 
och efter fem år om infrastrukturen inte 
har tagits i bruk.

Kommissionens beslut om undantag ska 
upphöra att gälla om infrastrukturen inte 
har tagits i bruk fem år efter det att 
samtliga nationella och regionala beslut 
och tillstånd har utfärdats. Då byggandet 
av en stor infrastruktur försenats på 
grund av oförutsedda omständigheter ska 
investeraren meddela den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten, och får 
ansöka om en lämplig förlängning av den 
ovan nämnda tidsperioden.

Or. en
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Motivering

Investering i stora infrastrukturprojekt medför oerhörda risker för investerare. Förlusten av 
ett undantag efter att kommissionens beslut avgetts sker samtidigt som oförutsedda 
omständigheter, då det kommer att krävas andra tillstånd på lokal eller till och med regional 
nivå. Dessutom kan byggandet av en infrastruktur fördröjas på grund av tekniska eller 
topografiska problem. Dessa problem måste tas upp på ett adekvat sätt och bör diskuteras 
med den berörda tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 349
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
två år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, 
och efter fem år om infrastrukturen inte 
har tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska ses över efter fem år.

Or. en

Motivering

Stora infrastrukturprojekt som sammanlänkningar, LNG-terminaler eller 
lagringsanläggningar har vanligen långa ledtider (exempelvis på grund av komplicerade 
planerings- och tillståndsförfaranden) och kan mycket väl sträcka sig utöver tidsgränserna i 
den föreslagna texten. Tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen om en tidsbegränsning 
som kommer att förändra villkoren för en godkänd investering kommer därmed att lägga till 
en betydande ytterligare risk för naturgasföretag som redan tagit en hög risk, vilket skulle 
skapa ytterligare hinder.
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Ändringsförslag 350
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
två år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
fem år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats.
Kommissionen kan förlänga denna 
tidsperiod om det kan visas att det, trots 
alla rimliga ansträngningar för att 
påbörja byggnadsarbetena i tid, fanns 
särskilda skäl för en försening.

Or. en

Motivering

Kommissionens beslut om godkännande av beslut om undantag bör inte vara tidsbegränsade. 
Nätoperatörer kan mycket ofta inte förverkliga projekt inom det planerade tidsschemat av 
anledningar som ligger utanför deras kontroll (exempelvis klagomål inför domstol i samband 
med tillståndskrav enligt miljökonsekvensbedömningar).

Ändringsförslag 351
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
fem år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, om 
inte investeraren kan bevisa att denna 
försening orsakas av tredje part som är 
utanför investerarens kontroll. I samband 
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med utövandet av sin behörighet enligt 
denna artikel ska kommissionen vidta 
föregående samråd med byrån.

Or. en

Motivering

Kommissionens godkännande av beslut om undantag bör bara begränsas till 5 år, eftersom 
stora infrastrukturprogram behöver mer än 2 år för att utvecklas. Även om byggandet inte 
har startat inom 5 år på grund av skäl som beror på en tredje part ska det godkända 
undantaget inte sluta att gälla.

Ändringsförslag 352
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
två år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter 
tre år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter sju år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Or. ro

Motivering

Generellt sett kan slutförandet av storskaliga infrastrukturprojekt inom gassektorn som går 
genom flera olika länder ta längre än fem år. Tidsfristen på fem år för att beslut om undantag 
ska upphöra att gälla om byggandet av infrastrukturen ännu inte har påbörjats är följaktligen 
överdrivet kort.
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Ändringsförslag 353
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter två 
år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk, om inte misslyckandet att 
påbörja byggandet eller att ta i bruk 
infrastrukturen (vilket fall det nu rör sig 
om) beror på omständigheter som ligger 
utanför kontrollen för den person för 
vilken undantaget har beviljats.

Or. en

Motivering

Det är uppenbart att det är önskvärt att en part som beviljats undantag bygger den 
undantagna infrastrukturen genast efter det att ett sådant undantag beviljats, men det 
automatiska upphörandet av ett undantag på grund av att byggandet av infrastrukturen inte 
påbörjats, eller kommersiell drift inte inletts på grund av omständigheter som ligger utanför 
entreprenörens kontroll, skulle utgöra en stor risk för potentiella utvecklare av 
infrastrukturen. Detta kommer att avlägsna ett avskräckande hinder för investeringar.

Ändringsförslag 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Villkoren för att få ett godkänt 
undantag beviljat enligt denna artikel får 
inte ändras i efterhand, om inte samtliga 
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berörda parter är överens.”

Or. en

Motivering

Villkoren för godkännande av undantaget får inte ändras i efterhand om inte alla parter som 
är delaktiga i beviljandet av undantaget är överens (innehavaren av undantaget, nationella 
tillsynsmyndigheten och kommissionen).

Ändringsförslag 355
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och fastställa det förfarande som
ska följas vid tillämpningen av punkterna 
4 och 5. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan ska begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut skulle därigenom undandras lagstiftningsförfarandet.
Reglerna om beviljande av undantag för ny infrastruktur från bestämmelserna om 
tredjepartstillträde och åtskillnad beträffande ägandet är för viktiga för att anses vara 
”tekniska” eller ”icke väsentliga”. Alla ändringar som gäller denna artikel måste därför 
behandlas genom det vanliga förfarandet för beslutsfattande och inte genom 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 356
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och fastställa det förfarande som 
ska följas vid tillämpningen av punkterna 
4 och 5. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 357
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och fastställa det förfarande som 
ska följas vid tillämpningen av punkterna 4 
och 5. Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv genom 
att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 30.3.”

6. Kommissionen får ändra riktlinjerna
för tillämpningen av de villkor som avses i 
punkt 1 och för fastställandet av det 
förfarande som ska följas vid tillämpningen 
av punkterna 4 och 5. Dessa riktlinjer, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
ändras i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 30.3.”

Or. de
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Motivering

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

Ändringsförslag 358
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6a. I samband med utövandet av sin 
behörighet enligt denna artikel ska 
kommissionen vidta föregående samråd 
med byrån.”

Or. en

Motivering

Befogenheten att fatta beslut om undantag för gränsöverskridande infrastruktur bör inte föras 
över på byrån eftersom tillsynsmyndigheter från icke berörda länder då skulle kunna påverka 
dessa beslut inom byrån. Det finns tidigare exempel på att de nationella 
tillsynsmyndigheterna mycket ofta verkar för de nationella intressena. Mot bakgrund av 
EG-domstolens mål 9/56 Meroni [1958] ECR 133 får beslutsbefogenheter som medför 
handlingsfrihet inte överföras till organ som inte anges i fördragen.

Ändringsförslag 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I artikel 24.1 ska led b ersättas med 
följande:
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”b) varje sådan berättigad kund inom 
deras territorium att bli försörjd via en 
direktledning från naturgasföretag eller 
kunder.”

Or. en

Motivering

En gasledning, som binder samman ett naturgasföretag med en berättigad kund, kan också 
finnas mellan en kund och en berättigad kund. I det fallet är den senare inte direkt ansluten 
till gasdistributionssystemet, utan ansluten via en annan kund. Detta ändringsförslag gör det 
möjligt för medlemsstaterna att garantera att en kund som är placerad mellan 
distributionssystemet och en annan kund inte åläggs de uppgifter som är typiska för de 
systemansvariga för distributionssystemet.

Ändringsförslag 360
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk 
person och att den är budgetmässigt
oberoende och har tillräckliga personella 
och ekonomiska resurser för att kunna 
utföra sina uppgifter, och

(a) att tillsynsmyndigheten är en juridisk 
person och att den är ekonomiskt
oberoende och har tillräckliga personella 
och ekonomiska resurser för att kunna 
utföra sina uppgifter, och

Or. en

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna 
förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på 
energimarknaden. Om mandatperioden är längre än fem år bör mandatet inte kunna förnyas.
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Ändringsförslag 361
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och under denna 
period endast kan avsättas om den inte 
längre uppfyller villkoren i denna artikel 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år 
och högst tio år. Varje utseende för en 
mandatperiod på fem år får förnyas en 
gång, men en längre mandatperiod kan 
inte förnyas. Ledningen kan under denna 
period endast avsättas om den inte längre 
uppfyller villkoren i denna artikel eller har 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna 
förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på 
energimarknaden. Om mandatperioden är längre än fem år bör mandatet inte kunna förnyas.

Ändringsförslag 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och under denna 
period endast kan avsättas om den inte 
längre uppfyller villkoren i denna artikel 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år 
och högst tio år. Varje utseende för en 
mandatperiod på fem år får förnyas en 
gång, men en längre mandatperiod kan 
inte förnyas. Ledningen kan under denna 
period endast avsättas om den inte längre 
uppfyller villkoren i denna artikel eller har 
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gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna 
förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på 
energimarknaden. Om mandatperioden är längre än fem år bör mandatet inte kunna förnyas.

Ändringsförslag 363
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år,
som inte kan förlängas, och under denna 
period endast kan avsättas om den inte 
längre uppfyller villkoren i denna artikel 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år 
som kan förlängas en gång, eller för en 
mandatperiod på högst tio år som inte kan 
förlängas, och under denna period endast 
kan avsättas om den inte längre uppfyller 
villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Or. de

Motivering

Om man tillämpar en mandatperiod på minst fem år bör denna kunna förlängas en gång med 
ytterligare fem år.

Ändringsförslag 364
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år,
som inte kan förlängas, och under denna 
period endast kan avsättas om den inte 
längre uppfyller villkoren i denna artikel 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år 
som kan förlängas en gång, eller för en 
mandatperiod på högst tio år som inte kan 
förlängas, och under denna period endast 
kan avsättas om den inte längre uppfyller 
villkoren i denna artikel eller har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Or. de

Motivering

Om den nationella tillsynsmyndigheten utses för en mandatperiod på minst fem år bör denna 
kunna förlängas en gång med ytterligare minst fem år, eftersom långsiktiga beslut och en viss 
stabilitet i regel krävs på gasmarknaden. Om mandatperioden är längre än fem år bör 
mandatet inte kunna förnyas.

Ändringsförslag 365
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och under denna 
period endast kan avsättas om den inte 
längre uppfyller villkoren i denna artikel 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

(b) att tillsynsmyndighetens ordförande 
och vice ordförande utses för en fast 
mandatperiod på minst fem år, som kan 
förlängas en gång, och under denna period 
endast kan avsättas om de inte längre 
uppfyller villkoren i denna artikel eller har 
gjort sig skyldiga till allvarlig 
försummelse.

Or. ro

Motivering

Mandatperioden på fem år bör enbart gälla myndighetens högsta ledningsnivå, det vill säga 
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normalt sett ordföranden och de vice ordförandena. I dessa fall bör det vara möjligt att 
förlänga mandatperioden en gång. Tjänstemännen bör kunna fortsätta sin karriär inom 
myndigheten, förutsatt att det inte finns någon anledning att hindra dem från att göra detta 
och att de inte önskar lämna myndigheten.

Ändringsförslag 366
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Kommissionen ska anta 
minimistandarder för insyn och 
ansvarsskyldighet för nationella 
tillsynsmyndigheter genom att anta 
riktlinjer för att säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna till fullo 
och på ett effektivt sätt tillämpar 
bestämmelserna i punkterna 1 och 2. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

Or. en

Motivering

För att ett effektivt öppnande av den inre marknaden för el ska kunna garanteras måste de 
nationella tillsynsmyndigheterna underställas minimistandarder för insyn och 
ansvarskyldighet som gör det möjligt för dem att övervaka elmarknaden på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Kommissionen ska anta 
minimistandarder för insyn och 
ansvarsskyldighet för nationella 
tillsynsmyndigheter genom att anta 
riktlinjer för att säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna till fullo 
och på ett effektivt sätt tillämpar 
bestämmelserna i punkterna 1 och 2. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

Or. en

(En ny punkt läggs till efter punkt 3 i artikel 22a i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

Den femåriga mandatperioden för den nationella tillsynsmyndighetens ledning bör kunna 
förnyas en gång, med tanke på uppgiftens långsiktiga natur och behovet av stabilitet på 
energimarknaden. Om mandatperioden är längre än fem år bör mandatet inte kunna förnyas.

Ändringsförslag 368
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de 
tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 
ska den vidta alla rimliga åtgärder för att 
uppnå följande mål:

Syftet med tillsynen över naturgasnäten är 
att konkurrensen i samband med 
gasförsörjningen ska fungera effektivt 
och utan snedvridningar och att driften av 
naturgasnäten ska vara upplagd på lång 
sikt och präglas av god prestanda och 
tillförlitlighet. Om inte andra nationella 
myndigheter, framför allt 
konkurrensmyndigheterna, har 
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behörighet att sköta de tillsynsuppgifter 
som anges i detta direktiv ska 
tillsynsmyndigheten vidta alla rimliga 
åtgärder för att uppnå följande mål:

(a) I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en 
konkurrenskraftig, säker och 
miljömässigt hållbar inre gasmarknad i 
gemenskapen och en verklig öppning av 
marknaden för samtliga konsumenter och 
leverantörer i gemenskapen.
(b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i led 
a ska kunna uppfyllas.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i a 
ska kunna uppfyllas med hjälp av lämpliga 
gränsöverskridande strukturer för 
nättillträde och nätanvändning.

(c) Upphäva restriktioner för 
naturgashandeln mellan medlemsstater,
utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader och 
möjliggöra ett fritt naturgasflöde inom 
hela gemenskapen.

(c) Utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader för 
att upphäva restriktioner för 
naturgashandeln mellan medlemsstater
och möjliggöra den 
sammanlänkningskapacitet inom 
regionen och i förekommande fall inom 
angränsande regioner som behövs för en 
effektiv konkurrens.

(d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, främja 
energieffektiviteten och systemens 
lämplighet samt stimulera forskning och 
innovation i syfte att tillgodose 
efterfrågan och utvecklingen av innovativ 
förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång 
sikt.
(e) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, på både kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegrationen.

(e) Säkerställa att nätoperatörer får de 
incitament som krävs, på både kort och 
lång sikt, för att öka näteffektiviteten och 
främja marknadsintegrationen.

(f) Säkerställa att den inhemska 
marknaden fungerar effektivt och främja 
en effektiv konkurrens i samarbete med 

(f) Säkerställa att nätanvändarna kan 
medverka på ett tidigt stadium.
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konkurrensmyndigheterna.

Or. de

Motivering

Det är logiskt att säkerställandet av konkurrenskraftiga och väl fungerande marknader bör 
stå högst på listan över uppgifter. Uppgifterna på miljöområdet hör inte hemma bland 
reglerna för den inre marknaden och bör därför strykas i uppräkningen. I stället skulle skälen 
kunna innehålla en hänvisning till kommissionens miljöpaket och andra relevanta rättsakter.

Ändringsförslag 369
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b –inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När tillsynsmyndigheten utför de 
tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 
ska den vidta alla rimliga åtgärder för att 
uppnå följande mål:

När tillsynsmyndigheten utför de 
tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 
ska den, om inte andra nationella 
myndigheter, framför allt 
konkurrensmyndigheterna, har 
behörighet att sköta dessa, vidta alla 
rimliga åtgärder för att uppnå följande mål:

Or. de

Motivering

Säkerställandet av att driften av distributionssystemen för energi är upplagd på lång sikt och 
präglas av god prestanda och tillförlitlighet är något som också bör stå i fokus för 
tillsynsmyndigheterna. Dessutom måste deras uppgifter avgränsas från 
konkurrensmyndigheternas.
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Ändringsförslag 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en 
konkurrenskraftig, säker och miljömässigt 
hållbar inre gasmarknad i gemenskapen 
och en verklig öppning av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en 
konkurrenskraftig, säker och miljömässigt 
hållbar inre gasmarknad i gemenskapen 
och en verklig öppning av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen, genom att se till att 
användarna gagnas på bästa sätt av detta 
i fråga om urval, pris och kvalitet.

Or. en

Motivering

Det bör poängteras att öppnandet av marknaden bör vara till gagn för slutanvändarna, såväl 
konsumenter som industriella användare. Öppnandet av marknaden bör inte utgöra ett mål i 
sig självt, utan leda till fördelar i fråga om urval, kvalitet och pris. Dessutom specificeras det 
i detta ändringsförslag att dessa fördelar bör avse urval, pris och kvalitet när det gäller 
tjänster.

Ändringsförslag 371
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en 
konkurrenskraftig, säker och miljömässigt 
hållbar inre gasmarknad i gemenskapen 

(a) I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en 
konkurrenskraftig, säker och miljömässigt 
hållbar inre gasmarknad i gemenskapen 
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och en verklig öppning av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

och en verklig öppning av marknaden för 
samtliga konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen samt säkerställa att driften 
av distributionssystemen för energi är 
upplagd på lång sikt och präglas av god 
prestanda och tillförlitlighet.

Or. de

Motivering

Säkerställandet av att driften av distributionssystemen för energi är upplagd på lång sikt och 
präglas av god prestanda och tillförlitlighet är något som också bör stå i fokus för 
tillsynsmyndigheterna. Dessutom måste deras uppgifter avgränsas från 
konkurrensmyndigheternas.

Ändringsförslag 372
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Upphäva restriktioner för
naturgashandeln mellan medlemsstater, 
utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader och 
möjliggöra ett fritt naturgasflöde inom hela 
gemenskapen.

(c) Upphäva inskränkande reglering av 
naturgashandeln mellan medlemsstater, 
utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader och 
möjliggöra ett fritt naturgasflöde inom hela 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör arbeta för att undanröja inskränkande reglering av 
naturgashandeln inom EU. Myndigheterna kan visserligen ha ett visst inflytande, men har 
inte befogenhet att undanröja andra begränsningar, till exempel sådana som följer av
lagstiftning och avtal.
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Ändringsförslag 373
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Upphäva restriktioner för 
naturgashandeln mellan medlemsstater, 
utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader och 
möjliggöra ett fritt naturgasflöde inom hela 
gemenskapen.

(c) Upphäva eventuella restriktioner för 
naturgashandeln mellan medlemsstater, 
utveckla den kapacitet för 
gränsöverskridande överföring som krävs 
för att tillgodose efterfrågan, förbättra 
integreringen av nationella marknader och 
möjliggöra ett fritt naturgasflöde inom hela 
gemenskapen.

Or. de

Motivering

Säkerställandet av att driften av distributionssystemen för energi är upplagd på lång sikt och 
präglas av god prestanda och tillförlitlighet är något som också bör stå i fokus för 
tillsynsmyndigheterna. Dessutom måste deras uppgifter avgränsas från 
konkurrensmyndigheternas.

Ändringsförslag 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, främja 
energieffektiviteten och systemens 
lämplighet samt stimulera forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 

(d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, främja 
energieffektiviteten, förebyggande 
integrering av både storskaliga förnybara 
energikällor och decentraliserad 
energiproduktion och systemens 
lämplighet samt stimulera forskning och 
innovation i syfte att tillgodose denna 



AM\715225SV.doc 75/107 PE404.544v01-00

SV

kort och lång sikt. efterfrågan.

Or. en

Motivering

Förnybara energikällor och decentraliserad energiproduktion måste främjas mycket aktivt 
och utgöra ett tydligt politiskt mål för tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 375
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, främja
energieffektiviteten och systemens 
lämplighet samt stimulera forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

(d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, med 
beaktande av energieffektiviteten,
systemens lämplighet och forskning och 
innovation, i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste ta hänsyn till energieffektivitet, förnybara 
energikällor och teknik med låga koldioxidutsläpp, men det är onödigt att införa en uttrycklig 
skyldighet att främja detta, något som skulle strida mot de nationella tillsynsmyndigheternas 
roll som ett organ för ekonomisk (och konkurrensrelaterad) reglering.
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Ändringsförslag 376
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Säkerställa att den inhemska marknaden 
fungerar effektivt och främja en effektiv 
konkurrens i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

(f) Säkerställa att konsumenterna gynnas 
av att den inhemska marknaden fungerar 
effektivt och en effektiv konkurrens 
främjas i samarbete med 
konkurrensmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Främjandet av effektiv konkurrens får inte bli ett mål i sig, utan bör vara inriktat på 
konsumentintressena genom bredare urval, lägre priser och bättre kvalitet på tjänsterna.

Ändringsförslag 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Se till att konsumenterna, inbegripet 
energifattiga konsumenter, gagnas på 
bästa sätt i fråga om urval, pris och 
kvalitet.

Or. en

Motivering

Det bör poängteras att öppnandet av marknaden bör vara till gagn för slutanvändarna, såväl 
konsumenter som industriella användare. Öppnandet av marknaden bör inte utgöra ett mål i 
sig självt, utan leda till fördelar i fråga om urval, kvalitet och pris. Dessutom specificeras det 
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i detta ändringsförslag att dessa fördelar bör avse urval, pris och kvalitet när det gäller 
tjänster.

Ändringsförslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Säkerställa konsumentskyddet, 
särskilt av utsatta konsumenter, samt 
tillgången till naturgasleveranser.

Or. ro

Motivering

Direktivets mål är marknadsöppnande med syftet att erbjuda tjänster av bättre kvalitet och till 
ett rimligare pris genom att öka konkurrensen. Konsumenterna måste därför stå i centrum för 
tillsynsmyndighetens åtgärder.

Ändringsförslag 379
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter:

1. Tillsynsmyndigheten ska ha följande 
skyldigheter, utan att detta påverkar 
andra nationella myndigheters 
befogenheter:

Or. de
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Motivering

Tillsynsmyndigheternas befogenheter avgränsas härigenom från konkurrensmyndigheternas 
(se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 24b).

Ändringsförslag 380
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att systemansvariga för, och 
i förekommande fall, ägare av överförings-
och distributionssystem, liksom 
naturgasföretag, fullgör sina skyldigheter 
enligt detta direktiv samt övrig tillämplig 
gemenskapslagstiftning, inbegripet den 
som gäller gränsöverskridande frågor.

(a) Säkerställa att systemansvariga för och,
i förekommande fall, ägare av överförings-, 
distributions-, LNG- och lagringssystem, 
liksom naturgasföretag, fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv samt 
övrig tillämplig gemenskapslagstiftning, 
inbegripet, i förekommande fall,
gränsöverskridande frågor och åtskillnad.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen måste stramas upp så att tillsynsmyndigheternas skyldighet i fråga om 
åtskillnad framhålls, eftersom det är ett sådant centralt inslag i det tredje paketet. Om denna 
skyldighet nämns uttryckligen kommer det, i kombination med det faktum att byrån troligen 
kommer att granska denna aspekt och avge ett formellt yttrande till kommissionen eller en 
enskild nationell tillsynsmyndighet, att bidra till att trygga efterlevnaden.

Ändringsförslag 381
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att systemansvariga för, och 
i förekommande fall, ägare av överförings-
och distributionssystem, liksom 
naturgasföretag, fullgör sina skyldigheter 
enligt detta direktiv samt övrig tillämplig 
gemenskapslagstiftning, inbegripet den 
som gäller gränsöverskridande frågor.

(a) Säkerställa att systemansvariga för och,
i förekommande fall, ägare av överförings-,
distributions-, LNG- och lagringssystem, 
liksom naturgasföretag, fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv samt 
övrig tillämplig gemenskapslagstiftning, 
inbegripet gränsöverskridande frågor och 
åtskillnad.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen måste stramas upp så att tillsynsmyndigheternas skyldighet i fråga om 
åtskillnad framhålls, eftersom det är ett sådant centralt inslag i det tredje paketet. 
Systemansvariga för LNG och lagring bör inte uteslutas.

Ändringsförslag 382
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att systemansvariga för, och 
i förekommande fall, ägare av överförings-
och distributionssystem, liksom 
naturgasföretag, fullgör sina skyldigheter 
enligt detta direktiv samt övrig tillämplig 
gemenskapslagstiftning, inbegripet den 
som gäller gränsöverskridande frågor.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna.

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna samt med byrån, bland 
annat för att se till att de systemansvariga 
för överföringssystem tillsammans och 
var för sig bygger upp tillräcklig 
sammanlänkningskapacitet mellan sina 
överföringsinfrastrukturer för att 
möjliggöra en effektiv övergripande 
marknadsbedömning och uppfylla 
kriterierna för gasförsörjningstrygghet 
utan diskriminering mellan 
leverantörerna i olika medlemsstater.

Or. en

Motivering

Tillsynen, vare sig av offentligägda eller privatägda systemansvariga för överföringssystem, 
måste säkerställa att man vid beslut om investeringar i och användning av infrastruktur tar 
lika hänsyn till kunder som använder systemet endast inom de nationella gränserna och 
kunder som använder sammanlänkade system. I detta avseende är punkt 1 b svag. Huvudsyftet 
eller målet med samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna måste förtydligas.

Ändringsförslag 384
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna.

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna, bland annat för att se 
till att det finns tillräcklig 
sammanlänkningskapacitet mellan 
överföringsinfrastrukturerna för att 
möjliggöra en effektiv övergripande 
marknadsbedömning och uppfylla 
kriterierna för gasförsörjningstrygghet 
utan diskriminering mellan 
leverantörerna i olika medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen måste stramas upp så att det anges ett huvudsyfte med detta samarbete, dvs. att 
man vid beslut om investeringar i och användning av infrastruktur ska ta lika hänsyn till 
kunder som använder systemet endast inom de nationella gränserna och kunder som 
använder sammanlänkade system.

Ändringsförslag 385
Edit Herczog

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna.

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna samt med byrån.

Or. en
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Motivering

Byrån bör vara involverad i all gränsöverskridande verksamhet. I syfte att garantera 
insynsvänliga och rättvisa metoder och tillräckliga investeringsnivåer bör vi inte tillåta att 
det uppstår brist på tillsyn av gränsöverskridande och regionala marknader.

Ändringsförslag 386
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna.

(b) Samarbeta om gränsöverskridande 
frågor med tillsynsmyndigheten eller 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaterna samt med byrån.

Or. en

Ändringsförslag 387
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förhindra korssubventionering mellan 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution, lagring, LNG och försörjning.

(e) Övervaka efterlevnaden av kraven på 
åtskillnad enligt detta direktiv och annan 
relevant gemenskapslagstiftning samt 
förhindra korssubventionering mellan 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution, lagring, LNG och försörjning.

Or. en
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Motivering

Ordalydelsen måste stramas upp så att tillsynsmyndigheternas skyldighet i fråga om 
åtskillnad framhålls, eftersom det är ett sådant centralt inslag i det tredje paketet. Om denna 
skyldighet nämns uttryckligen kommer det, i kombination med det faktum att byrån troligen 
kommer att granska denna aspekt och avge ett formellt yttrande till kommissionen eller en 
enskild nationell tillsynsmyndighet, att bidra till att trygga efterlevnaden.

Ändringsförslag 388
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förhindra korssubventionering mellan 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution, lagring, LNG och försörjning.

(e) Övervaka efterlevnaden av kraven på 
åtskillnad enligt detta direktiv och annan 
relevant gemenskapslagstiftning samt 
förhindra korssubventionering mellan 
verksamhetsgrenarna överföring, 
distribution, lagring, LNG och försörjning.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen måste stramas upp så att tillsynsmyndigheternas skyldighet i fråga om 
åtskillnad framhålls, eftersom det är ett sådant centralt inslag i det tredje paketet.

Ändringsförslag 389
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 

(f) Granska de investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystem 
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utarbetar och i sin årsrapport göra en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c i 
förordning (EG) nr 1775/2005.

utarbetar och i sin årsrapport göra en 
bedömning av i vilken mån dessa 
investeringsplaner är förenliga med den 
Europatäckande tioåriga utvecklingsplan 
för nätet som avses i artikel 2c i 
förordning (EG) nr 1775/2005. De 
investeringsplaner som de 
systemansvariga för överföringssystemen 
utarbetar ska fungera som en garant för 
att personalens kompetens och antal 
räcker till för att fullgöra skyldigheten att 
tillhandahålla tjänster. Underlåtenhet att 
tillämpa investeringsplanen ska leda till 
att den systemansvarige för 
överföringssystemet åläggs 
proportionerliga sanktioner i enlighet 
med byråns riktlinjer.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste ansvara för att se till att de tioåriga investeringsplanerna 
innehåller bestämmelser som syftar till att garantera att personalen kan fullgöra alla 
skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som anges i detta direktiv. Det måste 
finnas effektiva, ändamålsenliga och avskräckande sanktioner som kan åläggas gasföretag 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
leveransernas kvalitet samt granska 
kvalitetsnivån på tjänsterna och reglerna 
för leveransnätens säkerhet och 
tillförlitlighet.
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Or. en

Motivering

Vissa nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden 
fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds 
konsumenterna, vilka då kommer att dra verklig nytta av mer enhetliga och insynsvänliga 
bestämmelser.

Ändringsförslag 391
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
leveransernas kvalitet samt granska 
kvalitetsnivån på tjänsterna och reglerna 
för leveransnätens säkerhet och 
tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste kunna övervaka tjänsternas kvalitet tillsammans med nätens 
säkerhet och tillförlitlighet, i syfte att säkerställa att skyldigheten att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster fullgörs.

Ändringsförslag 392
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
leveransernas kvalitet samt granska 
kvalitetsnivån på tjänsterna och reglerna 
för leveransnätens säkerhet och 
tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste kunna övervaka tjänsternas kvalitet tillsammans med nätens 
säkerhet och tillförlitlighet, i syfte att säkerställa att skyldigheten att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster fullgörs.

Ändringsförslag 393
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa eller godkänna 
standarder och krav på tjänsternas och 
leveransernas kvalitet samt granska 
kvalitetsnivån på tjänsterna och reglerna 
för leveransnätens säkerhet och 
tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Vissa nationella tillsynsmyndigheter har redan i uppgift att övervaka hur elmarknaden 
fungerar också med hänsyn till kvaliteten på de leveranser och tjänster som erbjuds 
konsumenterna, vilka då kommer att dra verklig nytta av mer enhetliga och insynsvänliga 
bestämmelser.
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Ändringsförslag 394
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att naturgasföretagen fullgör 
sina skyldigheter vad gäller insyn.

(h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att de systemansvariga för 
överföringssystemen fullgör sina 
skyldigheter vad gäller insyn.

Or. en

Ändringsförslag 395
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att naturgasföretagen fullgör 
sina skyldigheter vad gäller insyn.

(h) Övervaka graden av insyn och 
säkerställa att nätoperatörerna fullgör sina 
skyldigheter vad gäller insyn.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndigheternas befogenheter avgränsas härigenom från konkurrensmyndigheternas 
(se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 24b).
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Ändringsförslag 396
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Övervaka graden av marknadens 
öppning och konkurrensen på grossist-
och slutkundsnivå, inbegripet på 
naturgasbörser, priser för hushållen, 
andel kunder som byter leverantör, andel 
kunder som får sina leveranser avstängda 
och hushållens klagomål i ett 
överenskommet format, samt tillsammans 
med konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, tillhandahålla relevant 
information och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna 
uppmärksamma på relevanta fall.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 397
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Övervaka graden av marknadens 
öppning och konkurrensen på grossist-
och slutkundsnivå, inbegripet på 
naturgasbörser, priser för hushållen, 
andel kunder som byter leverantör, andel 
kunder som får sina leveranser avstängda 
och hushållens klagomål i ett 

utgår
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överenskommet format, samt tillsammans 
med konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, tillhandahålla relevant 
information och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna 
uppmärksamma på relevanta fall.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndigheternas befogenheter avgränsas härigenom från konkurrensmyndigheternas 
(se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 24b).

Ändringsförslag 398
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Övervaka graden av marknadens 
öppning och konkurrensen på grossist- och 
slutkundsnivå, inbegripet på 
naturgasbörser, priser för hushållen, andel 
kunder som byter leverantör, andel kunder 
som får sina leveranser avstängda och 
hushållens klagomål i ett överenskommet 
format, samt tillsammans med 
konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, tillhandahålla relevant 
information och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

(i) Övervaka graden av marknadens 
faktiska öppning och den faktiska 
konkurrensen på grossist- och 
slutkundsnivå, inbegripet på 
naturgasbörser, priser för hushållen, andel 
kunder som byter leverantör, rimliga 
villkor för förskottsbetalning som 
återspeglar den faktiska förbrukningen, 
andel kunder som får sina leveranser 
anslutna och avstängda, 
underhållskostnader och hushållens 
klagomål i ett överenskommet format, samt 
tillsammans med 
konkurrensmyndigheterna övervaka 
eventuell snedvridning eller inskränkning 
av konkurrensen, tillhandahålla relevant 
information och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.



PE404.544v01-00 90/107 AM\715225SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Om myndigheten ges behörighet att övervaka ett större urval av kostnader och avgifter ökar 
konsumenternas valfrihet.

Ändringsförslag 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Övervaka förekomsten av 
begränsande avtalspraxis, inbegripet 
exklusivitetsbestämmelser, som kan 
förhindra eller begränsa icke 
hushållskunders möjlighet att teckna 
samtidiga avtal med mer än en leverantör. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska i 
förekommande fall underrätta de 
nationella konkurrensmyndigheterna om 
sådan praxis.

Or. en

Motivering

Om icke hushållskunder ges möjlighet att välja sina leverantörer och inte hindras av 
exklusivitetsbestämmelser kommer detta att bidra till att konkurrensen utvecklas på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 400
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Övervaka förekomsten av 
begränsande avtalspraxis, inbegripet 
exklusivitetsbestämmelser, som kan 
förhindra eller begränsa icke 
hushållskunders möjlighet att teckna 
samtidiga avtal med mer än en leverantör. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska i 
förekommande fall underrätta de 
nationella konkurrensmyndigheterna om 
sådan praxis.

Or. en

Motivering

Om icke hushållskunder ges möjlighet att välja sina leverantörer och inte hindras av 
exklusivitetsbestämmelser kommer detta att bidra till att konkurrensen utvecklas på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 401
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Övervaka förekomsten av 
begränsande avtalspraxis, inbegripet 
exklusivitetsbestämmelser, som kan 
förhindra eller begränsa icke 
hushållskunders möjlighet att teckna 
samtidiga avtal med mer än en leverantör. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska i 
förekommande fall underrätta de 
nationella konkurrensmyndigheterna om 
sådan praxis.

Or. en
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Motivering

Om icke hushållskunder ges möjlighet att välja sina leverantörer och inte hindras av 
exklusivitetsbestämmelser kommer detta att bidra till att konkurrensen utvecklas på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 402
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Övervaka förekomsten av 
begränsande avtalspraxis, inbegripet 
exklusivitetsbestämmelser, som kan 
förhindra eller begränsa icke 
hushållskunders möjlighet att teckna 
samtidiga avtal med mer än en leverantör. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska i 
förekommande fall underrätta de 
nationella konkurrensmyndigheterna om 
sådan praxis.

Or. en

Motivering

Om icke hushållskunder ges möjlighet att välja sina leverantörer och inte hindras av 
exklusivitetsbestämmelser kommer detta att bidra till att konkurrensen utvecklas på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 403
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ib (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ib) Medge avtalsfrihet i fråga om 
långtidsavtal och möjligheten att sluta 
tillgångsbaserade avtal, förutsatt att dessa 
avtal överensstämmer med gällande 
gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Det måste utvecklas ny kapacitet, särskilt av nya aktörer, och det kan behövas långtidsavtal 
med baslastkunder för att trygga en del av finansieringen av sådana investeringar. Dessutom 
behöver vissa stora energikonsumenter ha möjlighet att teckna långsiktiga och förutsägbara 
energiavtal, där sådana finns, för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft i förhållande till 
andra regioner.

Ändringsförslag 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Kontrollera hur lång tid överförings-
och distributionsföretagen behöver för att 
utföra sammanlänkningar och reparationer.

(j) Kontrollera hur lång tid överförings-
och distributionsföretagen behöver för att 
utföra sammanlänkningar och reparationer 
samt utfärda sanktioner i enlighet med 
byråns riktlinjer om dessa tidsperioder 
överskrids utan rimlig anledning.

Or. en

Motivering

Det måste finnas effektiva, ändamålsenliga och avskräckande sanktioner som kan åläggas 
gasföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.
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Ändringsförslag 405
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Kontrollera hur lång tid överförings-
och distributionsföretagen behöver för att 
utföra sammanlänkningar och reparationer.

(j) Kontrollera hur lång tid överförings-
och distributionsföretagen behöver för att 
utföra sammanlänkningar och reparationer 
samt utfärda sanktioner i enlighet med 
byråns riktlinjer om dessa tidsperioder 
överskrids utan rimlig anledning.

Or. en

Motivering

För ett effektivt konsumentskydd krävs det att bestämmelserna i bilaga A kan genomföras, och 
tillsynsmyndigheterna måste kunna använda sig av effektiva, ändamålsenliga och 
avskräckande sanktioner mot elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 406
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Övervaka och granska villkoren för 
tillträde till lagring, lagring av gas i 
rörledningar och andra stödtjänster enligt 
artikel 19.

(k) Övervaka villkoren för tillträde till 
lagring, lagring av gas i rörledningar och 
andra stödtjänster enligt artikel 19.

Or. fr

Motivering

Skillnaden mellan att ”övervaka” och ”granska” anges inte i texten, och detta tillägg syftar 
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till att på förhand skapa en rättslig grund för nya specifika befogenheter rörande lagring, 
lagring av gas i rörledningar och stödtjänster. Detta står i strid mot det system med 
förhandlat tillträde för tredje part som medlemsstaterna får tillåta (artikel 19.3). Dessa icke 
reglerade marknadsmekanismer för tredje parts tillträde till lagren utgör incitament till 
investeringar och bör bibehållas.

Ändringsförslag 407
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet 
säkerställa en hög standard på 
allmännyttiga tjänster på naturgasområdet,
skydd för utsatta kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet övervaka 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet och skyddet av utsatta 
kunder.

Or. en

Motivering

Samhällspolitiska åtgärder såsom inrättandet av en hög standard på universella 
allmännyttiga tjänster hör först och främst till regeringarnas ansvarsområde, förutsatt att 
åtgärderna inte inbegriper reglering av slutkundsmarknaden. De nationella 
tillsynsmyndigheterna bör dock övervaka dessa standarder för att trygga en god skyddsnivå 
för elkonsumenterna.

Ändringsförslag 408
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet 
säkerställa en hög standard på 
allmännyttiga tjänster på naturgasområdet, 
skydd för utsatta kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet övervaka 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet och skyddet av utsatta 
kunder.

Or. en

Motivering

Vissa uppgifter hör först och främst till regeringarnas ansvarsområde eftersom de behandlar 
samhällsåtgärder i större utsträckning än reglering av slutkundsmarknaden. 
Tillsynsmyndigheterna anser sig inte vara behöriga att utarbeta samhällspolitiska åtgärder. 
De bör dock ges behörighet att se till att bestämmelserna i bilaga A genomförs korrekt. Som 
ett minimum bör det klargöras att ansvaret för genomförandet av bilaga A i fråga om 
konsumentskydd tillhör tillsynsmyndigheternas ansvarsområde.

Ändringsförslag 409
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet 
säkerställa en hög standard på 
allmännyttiga tjänster på naturgasområdet,
skydd för utsatta kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet övervaka
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet och skydd för utsatta 
kunder.

Or. de

Motivering

Vissa uppgifter måste i första hand utföras av de nationella regeringarna, eftersom de 
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snarare rör sociala åtgärder än regleringen av slutkundsmarknaden. Tillsynsmyndigheterna 
anser sig inte ha befogenhet att vidta socialpolitiska åtgärder.

Ändringsförslag 410
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
myndigheters behörighet säkerställa en 
hög standard på allmännyttiga tjänster på 
naturgasområdet, skydd för utsatta kunder, 
samt se till att de konsumentskyddsåtgärder 
som fastställts i bilaga A till detta direktiv 
är effektiva.

Or. de

Motivering

Tillsynsmyndigheternas befogenheter avgränsas härigenom från konkurrensmyndigheternas 
(se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 24b).

Ändringsförslag 411
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en jämn, insynsvänlig och hög standard 
inom hela EU på allmännyttiga tjänster för 
naturgaskonsumenter, inbegripet hushåll, 
och garantera skydd för utsatta kunder, 
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bilaga A till detta direktiv är effektiva. samt se till att samtliga 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

Or. en

Motivering

Ytterligare förtydliganden av myndighetens skyldigheter bidrar till en effektivare marknad 
och kommer i slutändan konsumenterna till godo.

Ändringsförslag 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva och 
genomförs.

Or. en

Motivering

För ett effektivt konsumentskydd krävs det att bestämmelserna i bilaga A kan genomföras, och 
tillsynsmyndigheterna måste kunna använda sig av effektiva, ändamålsenliga och 
avskräckande sanktioner mot elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.
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Ändringsförslag 413
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

(l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster 
på naturgasområdet, skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva och 
genomförs.

Or. en

Motivering

För ett effektivt konsumentskydd krävs det att bestämmelserna i bilaga A kan genomföras, och 
tillsynsmyndigheterna måste kunna använda sig av effektiva, ändamålsenliga och 
avskräckande sanktioner mot elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 414
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva och 
genomförs.

Or. en



PE404.544v01-00 100/107 AM\715225SV.doc

SV

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att de konsumentskyddsåtgärder som 
fastställts i bilaga A verkligen genomförs.

Ändringsförslag 415
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.

Or. en

Motivering

Vissa uppgifter hör först och främst till regeringarnas ansvarsområde eftersom de behandlar 
samhällsåtgärder i större utsträckning än reglering av slutkundsmarknaden. 
Tillsynsmyndigheterna anser sig inte vara behöriga att utarbeta socialpolitiska åtgärder. De 
bör dock ges behörighet att se till att bestämmelserna i bilaga A genomförs korrekt. Som ett 
minimum bör det klargöras att ansvaret för genomförandet av bilaga A i fråga om 
konsumentskydd tillhör tillsynsmyndigheternas ansvarsområde.

Ändringsförslag 416
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(la) Säkerställa att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva.”
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Or. de

Motivering

Tillsynsmyndigheten bör se till att bestämmelserna i bilaga A genomförs. Det bör åtminstone 
anges att det är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att konsumentskyddsåtgärderna i 
bilaga A genomförs. Därför föreslås att denna skyldighet anges i ett separat led (se nästa 
ändringsförslag).

Ändringsförslag 417
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Säkerställa kundernas tillgång till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett 
harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt led h i bilaga A.

(n) Fastställa standardiserade 
förfaranden för förhållandet mellan 
slutkunden och leverantören eller 
distributören, eller mätsystemoperatören, 
åtminstone avseende kundernas tillgång
till förbrukningsuppgifter, tillämpningen av 
ett harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt led h i bilaga A.

Or. en

Motivering

Tillgång till de faktiska förbrukningsuppgifterna är en förutsättning för att konsumenterna 
ska kunna hantera sin energieffektivitet eller kunna jämföra olika leverantörer med varandra 
utifrån en enhetlig grund. Tillsynsmyndigheterna, som redan samråder med berörda parter 
och ansvarar för att övervaka slutkundsmarknadena för energi, är de myndigheter som 
lämpar sig bäst för att hantera förhållandena mellan de systemansvariga för 
distributionsnäten, leverantörerna och konsumenterna (inbegripet regler, skyldigheter, 
avtalsvillkor, avtal om uppgiftsutbyte och kvalitetsgarantier).
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Ändringsförslag 418
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Säkerställa kundernas tillgång till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett 
harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt led h i bilaga A.

(n) Säkerställa kundernas tillgång till 
förbrukningsuppgifter, inklusive uppgifter 
om priser och eventuella tillhörande 
kostnader, tillämpningen av ett 
lättbegripligt harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter, rimlig 
förskottsbetalning som speglar den 
faktiska förbrukningen och snabb tillgång 
för alla kunder till sådana uppgifter enligt 
led h i bilaga A.

Or. en

Motivering

Konsumenterna betalar gasen i förskott, t.ex. varje månad. Ofta speglar denna 
förskottsbetalning dock inte konsumentens faktiska förbrukning. Energibolagen får därmed ett 
räntefritt lån från konsumenterna. Med ny teknik – såsom smart mätning – kan energibolagen 
begära rimligare förskottsbetalningar.

Ändringsförslag 419
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(oa) Se till att det råder insyn i 
grossistprisfluktuationer.

Or. en
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Motivering

För att alla marknadsaktörer ska ha samma villkor måste det råda insyn i alla eventuella 
förändringar av grossistpriserna.

Ändringsförslag 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(oa) Fastställa eller godkänna tariffer för 
nättillträde och offentliggöra 
beräkningsmetoden för tarifferna.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna fastställa eller godkänna tariffer för att 
trygga marknadstillträde för alla aktörer på gasmarknaden. Vidare måste det råda insyn i 
beräkningsmetoden för dessa tariffer, vilken bör offentliggöras i enlighet med punkt 4 i denna 
artikel.

Ändringsförslag 421
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(oa) Fastställa eller godkänna tariffer för 
nättillträde och offentliggöra 
beräkningsmetoden för tarifferna.

Or. en
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Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna fastställa eller godkänna tariffer för att 
trygga tillträde för alla aktörer på gasmarknaden. Vidare måste det råda insyn i 
beräkningsmetoden för dessa tariffer, vilken bör offentliggöras i enlighet med punkt 4 i denna 
artikel.

Ändringsförslag 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ob (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ob) Införa pristak för en given och 
begränsad tidsperiod på marknader med 
låg konkurrens i syfte att skydda 
konsumenterna mot marknadsmissbruk. 
Pristaken ska sättas på en tillräckligt hög 
nivå för att inte avskräcka nya aktörer 
eller avskräcka befintliga konkurrenter 
från att utöka sin verksamhet.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna införa pristak då något företag har alltför 
stark ställning på marknaden, men dessa måste vara tillräckligt höga för att inte avskräcka 
nya aktörer från att ta sig in på marknaden eller befintliga marknadsaktörer från att utöka sin 
verksamhet. Pristaken får inte heller utgöra ett hinder mot utvecklingen av den inre 
marknaden för gas.

Ändringsförslag 423
Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led ob (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ob) Införa pristak för en given och 
begränsad tidsperiod på marknader med 
låg konkurrens i syfte att skydda 
konsumenterna mot marknadsmissbruk. 
Pristaken ska sättas på en tillräckligt hög 
nivå för att inte avskräcka nya aktörer 
eller avskräcka befintliga konkurrenter 
från att utöka sin verksamhet.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste kunna införa pristak då något företag har alltför 
stark ställning på marknaden, men dessa måste vara tillräckligt höga för att inte avskräcka 
nya aktörer från att ta sig in på marknaden eller befintliga marknadsaktörer från att utöka sin 
verksamhet. Pristaken får inte heller utgöra ett hinder mot utvecklingen av den inre 
marknaden för gas.

Ändringsförslag 424
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Kontrollera att kriterierna för att avgöra 
om en lagringsanläggning omfattas av 
artikel 19.3 eller 19.4 tillämpas korrekt.

(p) Kontrollera att kriterierna för att avgöra 
om tillträde till lagringsanläggningar och 
lagring av gas i rörledning är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändigt för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna.

Or. fr

Motivering

Syftet är att göra texten enhetlig med de nya bestämmelserna i artikel 19.1, enligt vilka 
medlemsstaterna är skyldiga att fastställa och offentliggöra kriterier för att avgöra om 
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tillträde till lagringsanläggningar och lagring av gas i rörledning är tekniskt och/eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt tillträde till systemet för leverans till kunderna.

Ändringsförslag 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Se till att avgiftsstrukturen för 
slutkonsumenterna inte uppmuntrar till 
energiförbrukning.

Or. en

Motivering

I syfte att uppmuntra till energieffektivitet bör man göra så kallade ”progressiva tariffer” 
tillgängliga för samtliga gaskonsumenter. Detta är ett sätt att undvika den vanliga 
”binominala” avgiftsstrukturen (fast och proportionerlig betalning), där den förbrukade 
energin tenderar att bli billigare ju mer man förbrukar. Det bör vara obligatoriskt med 
motsatsen. Tillsynsmyndigheterna bör införa antingen strikt proportionerliga avgifter eller 
andra innovativa avgifter som allmän regel.

Ändringsförslag 426
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) Fastställa och använda insynsvänliga 
och objektiva kriterier för tillsynen av den 
inre marknaden för gas.

Or. en
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Ändringsförslag 427
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led pb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pb) Offentliggöra det förfarande som ska 
följas vid eventuella överklaganden av 
deras beslut från marknadsaktörernas 
sida.

Or. en
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