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Ændringsforslag 428
Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) For den første tiårige netudviklingsplan 
godkender den investeringsplanlægningen 
og den flerårige netudviklingsplan, som 
den uafhængige systemoperatør forelægger 
årligt, jf. dog proceduren i henhold til 
artikel 9, stk. 2, litra c).

c) For den første tiårige netudviklingsplan 
godkender den investeringsplanlægningen 
og den flerårige netudviklingsplan, som 
den uafhængige systemoperatør forelægger 
hvert andet år, jf. dog proceduren i 
henhold til artikel 9, stk. 2, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 429
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have 
beføjelse til:

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have 
beføjelse til:

a) at udstede afgørelser, der er 
bindende for gasselskaber

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
netoperatører

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer
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og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas
c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver

c) at indhente oplysninger fra 
netoperatører, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver

d) at pålægge naturgasselskaber, der 
ikke opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, rimelige og afskrækkende 
sanktioner

d) at pålægge netoperatører, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, rimelige og afskrækkende 
sanktioner

e) at udføre passende undersøgelser 
og udstede relevante instrukser med 
henblik på tvistbilæggelse i henhold til stk. 
7 og 8

e) at udføre passende undersøgelser 
og udstede relevante instrukser med 
henblik på tvistbilæggelse i henhold til stk. 
7 og 8

f) at godkende 
beskyttelsesforanstaltninger som anført i 
artikel 26.

f) at godkende 
beskyttelsesforanstaltninger som anført i 
artikel 26.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er at skabe lige vilkår for konkurrencen mellem de forskellige 
former for gas på EU-markedet. Det er nødvendigt at skelne klart mellem regulerings- og 
konkurrencemyndighederne.

Ændringsforslag 430
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
kompetencer, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 
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regulerende myndigheder mindst have 
beføjelse til:

regulerende myndighed mindst have 
beføjelse til:

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber og svække deres markedsposition, selv om de ikke har 
overtrådt nogen konkurrenceregler. Det er vanskeligt at se, hvorfor de regulerende 
myndigheders interventionsbeføjelser skal være underlagt færre betingelser end de, der 
gælder for de anti-trustmyndigheder, der oprindeligt havde til opgave at indberette 
overtrædelser af konkurrencereglerne.

Ændringsforslag 431
Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have
beføjelse til:

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne inden for de definerede 
rammer i stk. 1 og 2 hurtigt og effektivt.
Den regulerende myndighed skal inden for 
definerede rammer, der er forenelige 
national lovgivning, have ret til:

Or. en

Ændringsforslag 432
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 3 - indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have
beføjelse til:

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne inden for de definerede
rammer i stk. 1 og 2 hurtigt og effektivt. 
Den regulerende myndighed skal inden for 
definerede rammer, der er forenelige
national lovgivning, have ret til:

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder bør have ansvaret for at sikre overensstemmelsen med 
bestemmelserne inden for definerede juridiske rammer (baseret på dette direktiv) og inden for 
deres nationale juridiske mandat.

Ændringsforslag 433
Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne i stk. 1 og 2 hurtigt og 
effektivt. Med dette formål skal den 
regulerende myndigheder mindst have 
beføjelse til:

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
regulerende myndigheder får tildelt 
beføjelser, der sætter dem i stand til at 
udføre opgaverne inden for de definerede 
rammer i stk. 1 og 2 hurtigt og effektivt og 
inden for deres nationale juridiske 
mandat. Den regulerende myndighed skal
mindst have beføjelse til:

Or. en
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Ændringsforslag 434
Angelika Niebler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
gasselskaber

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
netoperatører

Or. de

Begrundelse

Der bør kun træffes foranstaltninger i tilfælde af en egentlig overtrædelse af administrative 
bestemmelser. Frigivelse af gas er en politik, der bør forkastes.

Ændringsforslag 435
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
gasselskaber

a) at udstede afgørelser, der er bindende for 
netoperatører

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber og svække deres markedsposition, selv om de ikke har 
overtrådt nogen konkurrenceregler. Det er vanskeligt at se, hvorfor de regulerende 
myndigheders interventionsbeføjelser skal være underlagt færre betingelser end de, der 
gælder for de anti-trustmyndigheder, der oprindeligt havde til opgave at indberette 
overtrædelser af konkurrencereglerne.
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Ændringsforslag 436
Angelika Niebler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis de administrative 
bestemmelser ikke er overtrådt, fastlægge 
relevante foranstaltninger, der er 
forholdsmæssige og nødvendige for at 
fremme effektiv netdrift

Or. de

Begrundelse

Der bør kun træffes foranstaltninger i tilfælde af en egentlig overtrædelse af administrative 
bestemmelser. Frigivelse af gas er en politik, der bør forkastes.

Ændringsforslag 437
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 
og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer
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fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de nationale regulerende myndigheder til at iværksætte 
strukturelle tiltag mod energiselskaber og svække deres markedsposition, selv om de ikke har 
overtrådt nogen konkurrenceregler. Det er vanskeligt at se, hvorfor de regulerende 
myndigheders interventionsbeføjelser skal være underlagt færre betingelser end de, der 
gælder for de anti-trustmyndigheder, der oprindeligt havde til opgave at indberette 
overtrædelser af konkurrencereglerne.

Ændringsforslag 438
Norbert Glante 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige 
og nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag bemyndiger de regulerende myndigheder til efter eget skøn at 
iværksætte strukturelle tiltag mod energiselskaber. Det er vanskeligt at se, hvorfor de skal 
have beføjelse til at iværksatte sådanne tiltag, hvis konkurrencereglerne ikke er overtrådt.
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Ændringsforslag 439
Dominique Vlasto 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og stille forslag til den 
kompetente myndighed om relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal

Or. fr

Begrundelse

I det omfang der ikke er et klart retsgrundlag på konkurrenceområdet, ville dette forslag give 
de regulerende myndigheder absolutte og uforudsigelige beføjelser til at intervenere på 
markedet og således bevæge sig ind på de nationale konkurrencemyndigheders 
kompetenceområder. Bortset fra at "frigivelse af gas" er en falsk patentløsning (kunstige 
forsyningskilder og gas, der rent faktisk sælges på vilkår, der afviger fra målmarkedet) ville 
disse uregulerede beføjelser være i strid med målet om at harmonisere reglerne for det indre 
marked.

Ændringsforslag 440
Alyn Smith 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 

b) at samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed om undersøgelser 
af, hvordan gasmarkederne fungerer, og 
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fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas

træffe relevante foranstaltninger, der er 
forholdsmæssige og nødvendige for at 
fremme effektiv konkurrence, og sikre, at 
markedet fungerer som det skal

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder bør have ansvaret for at sikre overensstemmelsen med 
bestemmelserne inden for definerede juridiske rammer. Der bør være en gennemsigtig 
klageprocedure, som kan benyttes til at gøre indsigelse mod de regulerende myndigheders 
afgørelser. Konkurrencereglerne bør håndhæves af konkurrencemyndighederne og ikke af 
den regulerende myndighed alene. For at fremme investeringer skal retsgrundlaget for de 
regulerende myndigheders arbejde i det mindste være gennemsigtigt og sikkert.

Ændringsforslag 441
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas

b) at samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed om undersøgelser 
af, hvordan gasmarkederne fungerer, og på 
grundlag af disse undersøgelser og inden 
for deres nationale juridiske mandat 
fastlægge relevante foranstaltninger, der er 
forholdsmæssige og nødvendige for at 
sikre overholdelsen af forpligtelserne i 
dette direktiv eller afgørelser truffet af 
den regulerende myndighed eller 
agenturet

Or. en
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Begrundelse

Konkurrencereglerne bør håndhæves af konkurrencemyndighederne og ikke af den 
regulerende myndighed alene.

Ændringsforslag 442
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet 
fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis de administrative 
bestemmelser er overtrådt, fastlægge 
relevante foranstaltninger, der er 
forholdsmæssige og nødvendige for at 
fremme effektiv netdrift

Or. en

Begrundelse

De konkurrenceregler, der finder anvendelse på fællesskabsplan og på nationalt plan i 
tilfælde af misbrug af dominerende stilling, er generelt tilstrækkelige, og de bør ikke udhules 
som følge af den foreslåede ordlyd. Det er normalt ikke påkrævet at vurdere 
foranstaltningernes tilstrækkelighed. Gasfrigivelsesprogrammer vil skabe et parallelt marked 
til gasaktiemarkederne og således reducere disse markeders likviditet. Denne bestemmelse 
skaber stor usikkerhed for investorer.

Ændringsforslag 443
Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne 
ikke er overtrådt, fastlægge relevante
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og på grundlag af disse 
undersøgelser fastlægge foranstaltninger, 
der er forholdsmæssige og nødvendige for 
at fremme effektiv konkurrence og sikre, at 
markedet fungerer som det skal, herunder 
programmer for frigivelse af gas

Or. en

Begrundelse

I de fleste retssystemer i EU-medlemsstaterne vil en domstol kun kunne kontrollere, om den 
regulerende myndighed har fulgt den rette proces i forbindelse med en beslutning (marginal 
kontrol).

Ændringsforslag 444
Eluned Morgan 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas; at sikre, at der etableres 
et sandt EU-konkurrencemarked gennem 
krav om gradvis frigivelse af gas til 
kostprisen, således at intet enkeltstående 
selskab i 2020 tegner sig for mere en 20 % 
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af det relevante marked; det relevante 
marked fastlægges af Kommissionen

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at en eller flere aktører ikke dominerer et bestemt marked, skal de nationale 
regulerende myndigheder have beføjelser til at begrænse et gasselskabs markedsandel til 
20 %. Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, som i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre 
andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, 
vil markedets geografiske omfang udvides, således at virksomhederne kan vokse.

Ændringsforslag 445
Giles Chichester 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas

b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og hvis konkurrencereglerne ikke 
er overtrådt, fastlægge relevante 
foranstaltninger, der er forholdsmæssige og 
nødvendige for at fremme effektiv 
konkurrence og sikre, at markedet fungerer 
som det skal, herunder programmer for 
frigivelse af gas; at sikre, at der etableres 
et sandt EU-konkurrencemarked gennem 
krav om gradvis frigivelse af gas til 
kostprisen, således at intet enkeltstående 
selskab i 2020 tegner sig for mere en 20 % 
af det relevante marked; det relevante 
marked fastlægges af Kommissionen

Or. en
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Begrundelse

For at sikre, at en eller flere aktører ikke dominerer et bestemt marked, skal de nationale 
regulerende myndigheder have beføjelser til at begrænse et gasselskabs markedsandel til 
50 %. Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, som i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre 
andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, 
vil markedets geografiske omfang udvides, således at virksomhederne kan vokse.

Ændringsforslag 446
Toine Manders 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ba) Hvis konkurrencereglerne ikke er 
overtrådt, skal disse foranstaltninger 
træffes, hvis mindre end 20 % af 
gasstrømmens afgangspunkt i 
medlemsstaternes eller på andre relevante 
markeder tilbydes på engrosmarkedet på 
grundlag af en gennemsigtig og 
ikkediskriminerende metode, f.eks. 
udveksling"

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremme markedsadgangen for nye og mindre 
gasselskaber og skabe mere gennemsigtighed i gaspriserne på gasmarkedet.

Ændringsforslag 447
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver 

c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver, herunder 
begrundelser, når der nægtes 
tredjepartsadgang, og oplysninger om de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
styrke nettet; og at samarbejde med de 
regulerende myndigheder på 
finansmarkedet i nødvendigt omfang

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de nationale regulerende myndigheder er i stand til at overvåge gasmarkedets 
funktion, skal de kunne skaffe sig relevante oplysninger fra gasselskaberne.

Ændringsforslag 448
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver

c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver, herunder 
begrundelser, når der nægtes 
tredjepartsadgang, og oplysninger om de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
styrke nettet; og at samarbejde med de 
regulerende myndigheder på 
finansmarkedet i nødvendigt omfang

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de nationale regulerende myndigheder er i stand til at overvåge 
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naturgasmarkedets funktion, skal de kunne skaffe sig relevante oplysninger fra 
naturgasselskaberne.

Ændringsforslag 449
Alyn Smith 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver

c) at indhente oplysninger fra 
naturgasselskaber, der er relevante for 
udførelsen af dens opgaver, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
eksisterende procedurer for indsamling af 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 450
 Alyn Smith 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at pålægge naturgasselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, rimelige og afskrækkende
sanktioner

d) at pålægge naturgasselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
rimelige sanktioner

Or. en
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Ændringsforslag 451
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at fastsætte betingelserne og 
vilkårene for følgende foranstaltninger 
eller godkende dem, før de iværksættes:

4. De regulerende myndigheder er 
ansvarlige for at godkende betingelserne 
og vilkårene for følgende foranstaltninger, 
før de iværksættes:

Or. en

Begrundelse

Ligesom under den nuværende reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at 
udøve myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne. Endvidere er den 
regulerende myndigheds kompetence til at fastsætte tarifferne i strid med artikel 19, i henhold 
til hvilken adgang skal gives på baggrund af godkendte tariffer.

Ændringsforslag 452
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til linepack, når de er 
teknisk og/eller økonomisk nødvendige 
for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, og til LNG-faciliteter.
Tarifferne skal afspejle de faktisk påløbne 
omkostninger, for så vidt som sådanne 
omkostninger svarer til en effektiv og 
strukturelt sammenlignelig netoperatørs 
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omkostninger, og skal være 
gennemsigtige. De skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene og LNG-faciliteterne kan 
gennemføres på en sådan måde, at 
investeringerne sikrer nettenes og LNG-
faciliteternes levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i litra a) afhjælper den nuværende mangel i direktiverne/forordningerne, hvor der 
ikke stilles krav om omkostningsbaserede distributionstariffer. Med den foreslåede ordlyd
udvides de aktuelle bestemmelser i forordningen om gastransmission til gasdistribution og 
LNG-faciliteter (medmindre de undtages). Adgang til linepack vil desuden ske på grundlag af 
reguleret tredjepartsadgang, således at medlemsstaterne ikke længere vil kunne vælge mellem 
reguleret og forhandlet tredjepartsadgang.

Ændringsforslag 453
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal afspejle de faktisk påløbne 
omkostninger, for så vidt som sådanne 
omkostninger svarer til en effektiv og 
strukturelt sammenlignelig netoperatørs 
omkostninger, og skal være 
gennemsigtige. De er udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed
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Or. en

Begrundelse

Ordlyden i litra a) afhjælper den nuværende mangel i direktiverne/forordningerne, hvor der 
ikke stilles krav om omkostningsbaserede distributionstariffer.

Ændringsforslag 454
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og 
distributionstariffer samt de underliggende 
metoder for fastsættelse heraf, eller 
alternativt metoderne for fastsættelse eller 
godkendelse og overvågning af 
transmissions- og distributionstariffer 
samt vilkår, betingelser og tariffer for 
adgang til LNG-faciliteter, herunder de 
underliggende metoder for fastsættelse 
heraf, eller alternativt metoderne for 
fastsættelse eller godkendelse af tariffer 
for adgang til LNG-faciliteter og 
overvågningen heraf. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene og LNG-
faciliteterne kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes og 
LNG-faciliteternes levedygtighed. Nye 
investeringer kan omfattes af særlige 
reguleringstiltag

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstarifferne samt for at definere de 
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underliggende metoder herfor eller alternativt metoderne for fastsættelse og godkendelse af 
transmissions- og distributionstariffer, herunder overvågning af anvendelsen af metoder for 
fastsættelse af tariffer.

Det samme bør gælde for adgang til LNG-faciliteter.

Ændringsforslag 455
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt de underliggende 
metoder for fastsættelse heraf, eller 
alternativt metoderne for fastsættelse eller 
godkendelse og overvågning af 
transmissions- og distributionstariffer 
samt vilkår, betingelser og tariffer for 
adgang til LNG-faciliteter, herunder de 
underliggende metoder for fastsættelse 
heraf, eller alternativt metoderne for 
fastsættelse eller godkendelse af tariffer 
for adgang til LNG-faciliteter og 
overvågningen heraf. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene og LNG-
faciliteterne kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes og 
LNG-faciliteternes levedygtighed. Nye 
investeringer kan omfattes af særlige 
reguleringstiltag

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstarifferne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor eller alternativt metoderne for fastsættelse og overvågning af 
anvendelsen af metoder for fastsættelse af tariffer. Det samme bør gælde for adgang til LNG-
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faciliteter.

Ændringsforslag 456
Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt de underliggende 
metoder for fastsættelse heraf, eller 
alternativt metoderne for fastsættelse eller 
godkendelse og overvågning af 
transmissions- og distributionstariffer 
samt vilkår, betingelser og tariffer for 
adgang til LNG-faciliteter, herunder de 
underliggende metoder for fastsættelse 
heraf, eller alternativt metoderne for 
fastsættelse eller godkendelse af tariffer 
for adgang til LNG-faciliteter og 
overvågningen heraf. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene og LNG-
faciliteterne kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes og 
LNG-faciliteternes levedygtighed. Nye
investeringer kan omfattes af særlige 
reguleringstiltag

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstarifferne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor eller alternativt metoderne for fastsættelse og godkendelse af 
transmissions- og distributionstariffer, herunder overvågning af anvendelsen af metoder for 
fastsættelse af tariffer. Det samme bør gælde for adgang til LNG-faciliteter.
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Ændringsforslag 457
Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt de underliggende 
metoder for fastsættelse heraf, eller 
alternativt metoderne for fastsættelse eller 
godkendelse og overvågning af 
transmissions- og distributionstariffer 
samt vilkår, betingelser og tariffer for 
adgang til LNG-faciliteter, herunder de 
underliggende metoder for fastsættelse 
heraf, eller alternativt metoderne for 
fastsættelse eller godkendelse af tariffer 
for adgang til LNG-faciliteter og 
overvågningen heraf. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene og LNG-
faciliteterne kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes og 
LNG-faciliteternes levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder har ansvaret for at 
fastsætte og godkende transmissions- og distributionstarifferne samt for at definere de 
underliggende metoder herfor eller alternativt metoderne for fastsættelse og godkendelse af 
transmissions- og distributionstariffer, herunder overvågning af anvendelsen af metoder for 
fastsættelse af tariffer.
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Ændringsforslag 458
Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter samt 
de underliggende metoder for fastsættelse 
heraf eller alternativt metoderne for 
fastsættelse eller godkendelse af 
transmissions- og distributionstariffer og 
overvågningen heraf. Tarifferne skal være 
udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene og LNG-
faciliteterne kan gennemføres på en sådan 
måde, at investeringerne sikrer nettenes og 
LNG-faciliteternes levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Det skal påses, at systemet er gennemsigtigt med henblik på at sikre alle markedsdeltagere 
adgang, og de nationale regulerende myndigheder skal sikre muligheden for effektiv 
planlægning.

Ændringsforslag 459
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt de underliggende 
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tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

metoder for fastsættelse heraf samt vilkår, 
betingelser og tariffer, eller i det mindste 
metoderne for fastsættelse heraf, for 
adgang til LNG-faciliteter. Tarifferne og 
metoderne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Ligesom under den nuværende reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at 
udøve myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne. Endvidere er den 
regulerende myndigheds kompetence til at fastsætte tarifferne i strid med artikel 19, i henhold 
til hvilken adgang skal gives på baggrund af godkendte tariffer.

Ændringsforslag 460
Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer eller de underliggende 
metoder for fastsættelse heraf samt vilkår, 
betingelser og tariffer eller metoderne for 
fastsættelse heraf for adgang til LNG-
faciliteter. Tarifferne skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene og LNG-faciliteterne kan 
gennemføres på en sådan måde, at 
investeringerne sikrer nettenes og LNG-
faciliteternes levedygtighed

Or. en
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Begrundelse

Nationale regulerende myndigheder bør have den nødvendige fleksibilitet til at fastsætte såvel 
tariffer som metoderne for beregning heraf.

Ændringsforslag 461
Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed. Nye infrastrukturer kan 
desuden omfattes af særlige 
reguleringstiltag

Or. de

Begrundelse

Metoderne for fastsættelse og godkendelse af transmissions- og distributionstarifferne 
og/eller kontrollen heraf gennem agenturet bør være udformet således, at de nødvendige 
investeringer i nettene og LNG-faciliteterne kan gennemføres.

Ændringsforslag 462
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringelse af balanceringsydelser. b) tilvejebringelse af balanceringsydelser, 
som i videst muligt omfang skal være 
omkostningsbaserede og 
indtægtsneutrale, men som samtidig på 
passende vis skal anspore brugerne af 
nettet til at skabe balance i deres tilførsel 
og udtræk af gas. Disse skal være rimelige 
og ikkediskriminerende og baseret på 
objektive kriterier.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i litra b) er baseret på ERGEG's retningslinjer for god praksis i forbindelse med 
gasbalancering og bekræfter princippet om, at transmissionssystemoperatørernes 
balanceringsaktiviteter generelt bør være indtægtsneutrale (udelukkende betinget af 
muligheden for præstationsincitamenter).

Ændringsforslag 463
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringelse af balanceringsydelser. b) tilvejebringelse af balanceringsydelser,
som i videst muligt omfang skal være 
omkostningsbaserede og 
indtægtsneutrale, men som samtidig på 
passende vis skal anspore brugerne af 
nettet til at skabe balance i deres tilførsel 
og udtræk af gas. Disse skal være rimelige 
og ikkediskriminerende og baseret på 
objektive kriterier.

Or. en
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Begrundelse

Ordlyden i litra b) er baseret på ERGEG's retningslinjer for god praksis i forbindelse med 
gasbalancering og bekræfter princippet om, at transmissionssystemoperatørernes 
balanceringsaktiviteter generelt bør være indtægtsneutrale.

Ændringsforslag 464
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ba) tilvejebringelse af 
gaskvalitetstjenester."

Or. en

Begrundelse

Ud over de nationale regulerende myndigheders rolle med hensyn til fastsættelse/ 
godkendelse af vilkår og betingelser for tilslutning og balanceringsydelser skal de desuden 
overvåge/regulere konverteringen af gaskvaliteten (også her på grundlag af reguleret 
tredjepartsadgang), der i modsat fald kan være en alvorlig hindring for nye 
markedsdeltagere/konkurrence.

Ændringsforslag 465
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ba) tilvejebringelse af 
gaskvalitetstjenester til markedet."

Or. en
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Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal desuden overvåge/regulere konverteringen af 
gaskvaliteten, der i modsat fald kan være en alvorlig hindring for nye 
markedsdeltagere/konkurrence.

Ændringsforslag 466
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, 
sørger de for, at netoperatørerne får 
tilstrækkelige incitamenter på både kort og 
langt sigt til at øge effektiviteten, fremme 
integrationen af markederne og støtte de 
dermed forbundne forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
godkender tarifferne og metoderne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ligesom under den nuværende reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at 
udøve myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne.

Ændringsforslag 467
Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender vilkårene og 
betingelserne for tarifferne og 
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incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

balanceringsydelserne, sørger de for, at 
netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal sikre, at transmissionssystemoperatørernes 
balanceringsaktiviteter foregår på en åben og gennemsigtig måde med henblik på at sikre lige 
vilkår for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 468
Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender vilkårene og 
betingelserne for tarifferne og 
balanceringsydelserne, sørger de for, at 
netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal sikre, at transmissionssystemoperatørernes 
balanceringsaktiviteter foregår på en åben og gennemsigtig måde med henblik på at sikre lige 
vilkår for alle markedsdeltagere.
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Ændringsforslag 469
Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne eller 
de underliggende metoder for fastsættelse 
heraf, sørger de for, at netoperatørerne får 
tilstrækkelige incitamenter på både kort og 
langt sigt til at øge effektiviteten, fremme 
integrationen af markederne og støtte de 
dermed forbundne forskningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Nationale regulerende myndigheder bør have den nødvendige fleksibilitet til at fastsætte såvel 
tariffer som metoderne for beregning heraf.

Ændringsforslag 470
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten og fremme integrationen 
af markederne.

Or. en
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Begrundelse

Incitamenter til forskningsaktiviteter uden et bestemt mål for, hvordan forskningen skal 
anvendes i netaktiviteterne, bør ikke gives gennem fastsættelse af tariffer.
Forskningsaktiviteter kan ses som en middel og ikke et mål, og i forbindelse med reguleringen 
af nettariffer bør der kun anvendes incitamenter, når der er tale om mål som effektivitet og 
markedsintegration.

Ændringsforslag 471
Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten, fremme integrationen af 
markederne og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.

5. Når de regulerende myndigheder 
fastsætter eller godkender tarifferne, sørger 
de for, at netoperatørerne får tilstrækkelige 
incitamenter på både kort og langt sigt til at 
øge effektiviteten og fremme integrationen 
af markederne. 

Or. en

Ændringsforslag 472
Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. De nationale regulerende 
myndigheder overvåger styringen af 
overbelastning i de nationale 
elektricitetssystemer og samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
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overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til de nationale 
myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode 
systemoperatørerne om at ændre disse 
procedurer, inden de godkender dem."

Or. en

Begrundelse

Vi skal sikre en effektiv samordning mellem de nationale regulerende myndigheder i 
forbindelse med kapacitetstildelingsmekanismerne og mere generelt i forbindelse med styring 
af overbelastning. Det skal derfor fremgå klart, at procedurerne for styring af overbelastning 
skal godkendes formelt af de regulerende myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse 
af forordning 1228/2003.

Ændringsforslag 473
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5a. De nationale regulerende 
myndigheder overvåger styringen af 
overbelastning i de nationale 
elektricitetssystemer og samkøringslinjer.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for styring af 
overbelastning, herunder 
kapacitetsfordeling, til de nationale 
myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode 
systemoperatørerne om at ændre disse 
procedurer, inden de godkender dem."

Or. en
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Begrundelse

Det skal fremgå klart, at procedurerne for styring af overbelastning skal godkendes formelt af 
de regulerende myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse af forordning 1228/2003.

Ændringsforslag 474
Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at 
transmissionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

Or. de

Begrundelse

Markedet for oplagring af gas og LNG er ikke monopolistisk. En regulering ville desuden 
bringe den eksisterende konkurrence og planlagte investeringer i nye nødvendige 
gaslagringsfaciliteter i fare.

Ændringsforslag 475
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 6. De regulerende myndigheder skal have 
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beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
LNG- og distributionssystemoperatørerne 
om nødvendigt ændrer de vilkår og 
betingelser, herunder tariffer, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
en ikke-diskriminerende måde.

Or. de

Begrundelse

Udeladelse af "lager", da en regulering af tarifferne for lagring ville modvirke investeringer.
Oplagring af gas er ikke et monopolistisk marked, idet der er blevet udviklet et velfungerende 
konkurrencedrevet marked på dette område. En regulering ville være til skade for den 
eksisterende konkurrence og planlagte investeringer i nye gaslagringsfaciliteter, som der er 
stærkt brug for med henblik på at øge forsyningssikkerheden i EU.

Ændringsforslag 476
Erika Mann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
LNG- og distributionssystemoperatørerne 
om nødvendigt ændrer de vilkår og 
betingelser, herunder tariffer, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
en ikke-diskriminerende måde.

Or. en
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Ændringsforslag 477
Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-,
LNG- og distributionssystemoperatørerne 
om nødvendigt ændrer de vilkår og 
betingelser, herunder tariffer, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
en ikke-diskriminerende måde.

Or. en

Begrundelse

For at sikre konkurrencen på markedet såvel som forsyningssikkerheden i EU bør de 
regulerende myndigheder ikke have beføjelse til at påvirke tarifferne for lagring, idet det 
anses for at være til skade for investeringer i planlagt eller yderligere lagerkapacitet. I 
modsætning til de øvrige netoperatørtjenester er lagring ikke underlagt en naturlig 
monopolistisk markedsstruktur, og en regulering ville således underminere konkurrencen og 
investeringer. 

Ændringsforslag 478
Dominique Vlasto 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at operatører af 
infrastrukturer, der er underlagt reguleret 
tredjepartsadgang i henhold til 
bestemmelserne i artikel 18, artikel 19, 
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herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

stk. 4, og artikel 20, om nødvendigt ændrer 
de vilkår og betingelser, herunder tariffer, 
som er omhandlet i denne artikel, for at 
sikre, at disse er forholdsmæssige og 
anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tage højde for, at direktivet giver mulighed for at 
indføre et system med ureguleret tredjepartsadgang under visse omstændigheder (hvis der 
indrømmes undtagelse i henhold til artikel 22, eller hvis en medlemsstat vælger at få adgang 
til lagerfaciliteter på grundlag af forhandlinger (artikel 19, stk. 3).

Ændringsforslag 479
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at operatører af 
infrastrukturer, der er underlagt reguleret 
tredjepartsadgang i henhold til 
bestemmelserne i artikel 18, artikel 19, 
stk. 4, og artikel 20, om nødvendigt ændrer 
de vilkår og betingelser, herunder tariffer, 
som er omhandlet i denne artikel, for at 
sikre, at disse er forholdsmæssige og 
anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tage højde for, at direktivet giver mulighed for at 
indføre et system med ureguleret tredjepartsadgang under visse omstændigheder (hvis der 
indrømmes undtagelse i henhold til artikel 22, eller hvis en medlemsstat vælger at få adgang 
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til lagerfaciliteter på grundlag af forhandlinger (artikel 19, stk. 3).

Ændringsforslag 480
Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i 
denne artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
som er omhandlet i denne artikel, for at 
sikre, at disse er forholdsmæssige og 
anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde. I tilfælde af forsinket fastsættelse af 
transmissions-, lager-, LNG- og 
distributionstariffer har de nationale 
regulerende myndigheder beføjelse til at 
fastsætte transmissions- og 
distributionstarifferne midlertidigt og at 
træffe afgørelse om passende 
kompensationsforanstaltninger, hvis de 
endelige tariffer afviger fra de 
midlertidige tariffer.

Or. en

Ændringsforslag 481
Mary Honeyball 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
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lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i 
denne artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
som er omhandlet i denne artikel, for at 
sikre, at disse er forholdsmæssige og 
anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde. I tilfælde af forsinket fastsættelse af 
transmissions-, lager-, LNG- og 
distributionstariffer har de nationale 
regulerende myndigheder beføjelse til at 
fastsætte transmissions- og 
distributionstarifferne midlertidigt og at 
træffe afgørelse om passende 
kompensationsforanstaltninger, hvis de 
endelige tariffer afviger fra de 
midlertidige tariffer.

Or. en

Begrundelse

De nationale regulerende myndigheder skal have denne beføjelse for at sikre, at 
transmissionssystemoperatørerne og distributionssystemoperatørerne træffer 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag 482
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer og metoder, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
en ikke-diskriminerende måde.
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Or. en

Begrundelse

Ligesom under den nuværende reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at 
udøve myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne.

Ændringsforslag 483
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions-, LNG- eller distri-
butionssystemoperatør, kan indbringe en 
klage for den regulerende myndighed, som 
i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den under-
kendes efter påklage.

7. Enhver part, der ønsker at klage over en 
transmissions-, LNG-, lager- eller distri-
butionssystemoperatør, kan indbringe en 
klage for den regulerende myndighed, som 
i sin egenskab af 
tvistbilæggelsesmyndighed skal træffe en 
afgørelse inden to måneder efter 
modtagelsen af klagen. Denne periode kan 
forlænges med yderligere to måneder, hvis 
de regulerende myndigheder ønsker 
yderligere oplysninger. Denne periode kan 
forlænges yderligere med klagerens 
samtykke. En sådan afgørelse har bindende 
virkning, medmindre og indtil den under-
kendes efter påklage.

Or. en

Begrundelse

Der bør være adgang til at klage over en lageroperatør.
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Ændringsforslag 484
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Enhver berørt part, som har ret til at 
klage over en afgørelse om metoder i 
henhold til denne artikel eller - når den 
regulerende myndighed har høringspligt -
over forslag til metoder, kan senest to 
måneder efter, at afgørelsen eller forslaget 
til afgørelse er offentliggjort - eller 
tidligere, hvis fastsat af medlemsstaterne -
indgive klage med henblik på fornyet 
behandling. En sådan klage har ikke 
opsættende virkning.

8. Enhver berørt part, som har ret til at 
klage over en afgørelse om metoder i 
henhold til denne artikel eller - når den 
regulerende myndighed har høringspligt -
over forslag til tariffer og metoder, kan 
senest to måneder efter, at afgørelsen eller 
forslaget til afgørelse er offentliggjort -
eller tidligere, hvis fastsat af medlems-
staterne - indgive klage med henblik på 
fornyet behandling. En sådan klage har 
ikke opsættende virkning.

Or. en

Begrundelse

Ligesom under den nuværende reguleringsordning skal medlemsstaterne kunne vælge at 
udøve myndighedskontrol over enten selve tarifferne eller tarifmetoderne.

Ændringsforslag 485
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne udarbejder passende, 
effektive mekanismer med henblik på 
regulering, kontrol og gennemsigtighed for 
at hindre ethvert misbrug af dominerende 
stilling, navnlig til skade for forbrugerne, 
og enhver form for aggressiv adfærd. Disse 
mekanismer skal tilgodese traktatens 

9. Medlemsstaterne udarbejder passende, 
effektive mekanismer med henblik på 
kontrol og gennemsigtighed for at hindre 
ethvert misbrug af dominerende stilling, 
navnlig til skade for forbrugerne, og enhver 
form for aggressiv adfærd. Disse 
mekanismer skal tilgodese traktatens 
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bestemmelser, særlig artikel 82. bestemmelser, særlig artikel 82.

Or. de

Begrundelse

I mange medlemsstater er det konkurrencemyndighedernes opgave at bekæmpe 
konkurrencebegrænsende adfærd. I nogle medlemsstater har de regulerende myndigheder 
imidlertid ansvaret for dette og andre områder. I lyset af disse forskellige retssystemer er 
ordlyden i artikel 24c, stk. 9, forkert.

Ændringsforslag 486
Alyn Smith 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. De regulerende myndigheders 
afgørelser skal være begrundede, 
forholdsmæssige og nødvendige, og der 
skal tages behørigt hensyn til 
markedsdeltagernes synspunkter og til 
eksisterende kontraktforpligtelser såvel 
som til afgørelsens forventede 
omkostninger og fordele, og de 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 487
 Mary Honeyball 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 12. De regulerende myndigheder skal 
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begrunde deres afgørelser. begrunde deres afgørelser på behørig vis.

Or. en

Begrundelse

En sproglig tydeliggørelse er nødvendig for at sikre de nationale regulerende myndigheders 
uafhængighed.

Ændringsforslag 488
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser.

12. De regulerende myndigheder skal 
begrunde deres afgørelser på behørig vis.

Or. en

Ændringsforslag 489
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter.

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved 
en domstol eller anden national 
uafhængig myndighed, der er uafhængig
af de berørte parter og af enhver regering.



PE404.589v01-00 44/99 AM\715991DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

For at sikre uafhængigheden og integriteten af nationale reguleringsbeslutninger bør klager 
håndteres af et uafhængigt og neutralt organ som f.eks. domstolene, der ikke er underlagt 
privat eller politisk indflydelse. Dette er også i overensstemmelse med artikel 24a, stk. 2, 
hvori det bestemmes, at de regulerende myndigheder skal være uafhængige af enhver anden 
offentlig eller privat enhed, markedsinteresser eller regeringer. Når klagerne behandles af 
domstolene, bidrager det til at fastslå, at de reguleringsmæssige beslutninger træffes uden 
politisk indblanding.

Ændringsforslag 490
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter.

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved 
en domstol eller anden national 
myndighed, der er uafhængig af de berørte 
parter og af regeringsindflydelse.

Or. de

Begrundelse

For at sikre de nationale reguleringsmyndigheders uafhængighed bør klager håndteres af en 
uafhængig og neutral myndighed. Dette er i overensstemmelse med artikel 24a, stk. 2, om de 
regulerende myndigheders uafhængighed af enhver offentlig eller privat enhed, 
markedsinteresser og regeringer. At gøre domstolene til klageinstans for de regulerende 
myndigheders beslutninger øger disse beslutningers uafhængighed.
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Ændringsforslag 491
Lambert van Nistelrooij og Dorette Corbey 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter.

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter. Det skal sikres, at der kan klages 
over såvel afgørelsens indhold som den 
fulgte procedure.

Or. en

Begrundelse

Som følge af harmoniseringen af de nationale regulerende myndigheders beføjelser og 
forpligtelser bør klageprocedurerne ligeledes harmoniseres.

Ændringsforslag 492
Angelika Niebler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

udgår
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30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens foreslåede beføjelser til at fastsætte retningslinjer gennem 
"forskriftsproceduren med kontrol" begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt og 
bør derfor afvises.

Ændringsforslag 493
Angelika Niebler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 494
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 

udgår
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myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure har til formål at begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse. Dette ville udelukke afgørelser af afgørende betydning om det indre 
energimarkeds form fra den demokratiske lovgivningsprocedures anvendelsesområde. Den 
omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen i forbindelse med udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig.

Ændringsforslag 495
Paul Rübig 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 24c, stk. 14, bør udgå, da denne bestemmelse vil give Kommissionen betydelige 
beføjelser, nemlig beføjelse til at fastlægge de regulerende myndigheders kompetencer.
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Ændringsforslag 496
Christian Ehler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

14. Kommissionen kan ændre
retningslinier for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 497
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles gasbørser, om
fordelingen af grænseoverskridende 

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet og en effektiv fordeling af 
grænseoverskridende kapacitet og om at 
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kapacitet og om at sikre et mindsteniveau
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

sikre et niveau af 
sammenkoblingskapacitet i regionen, som 
er foreneligt med fremme af effektiv 
konkurrence.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en grænseoverskridende konkurrence er det nødvendigt at skabe de nødvendige 
infrastrukturbetingelser, herunder en tilstrækkelig sammenkoblingskapacitet.

Beslutningen om at opbygge gasbørser på en fri, central markedsplads er et rent 
markedsanliggende og skal under ingen omstændigheder træffes af den regulerende 
myndighed.

Ændringsforslag 498
Silvia-Adriana Ţicău 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles gasbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre et mindsteniveau 
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles gasbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre et mindsteniveau 
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence. Enhver afgørelse truffet af 
en regulerende myndighed, der begrænser 
gasmarkedernes integration på regionalt 
plan, meddeles Kommissionen og 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder.

Or. ro
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Ændringsforslag 499
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles gasbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre et mindsteniveau 
af sammenkoblingskapacitet i regionen, 
som kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

2. De regulerende myndigheder 
samarbejder mindst på regionalt plan om at 
fremme indførelsen af regionale ordninger, 
der kan sikre en optimal forvaltning af 
nettet, om at opbygge fælles gasbørser, om 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet og om at sikre en passende
sammenkoblingskapacitet i regionen, som 
kan skabe mulighed for effektiv 
konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 500
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Regulerende myndigheder kan indgå 
aftaler med andre regulerende 
myndigheder inden for EU for at fremme 
et reguleringsmæssigt samarbejde."

Or. de

Begrundelse

Regulerende myndigheder skal tildeles beføjelser i henhold til deres nationale lovgivning til 
at indgå aftaler med andre regulerende myndigheder i EU med henblik på at fremme et 
bredere reguleringsmæssigt samarbejde og konsekvens.
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Ændringsforslag 501
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2a. Nationale regulerende myndigheder 
kan indgå aftaler med andre nationale 
regulerende myndigheder inden for EU 
for at fremme et reguleringsmæssigt 
samarbejde."

Or. en

Begrundelse

Regulerende myndigheder skal tildeles beføjelser i henhold til deres nationale lovgivning til 
at indgå aftaler med andre regulerende myndigheder i EU med henblik på at fremme et 
bredere reguleringsmæssigt samarbejde og konsekvens.

Ændringsforslag 502
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet og 
for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, der 
forbinder mindst to medlemsstater. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 503
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver regulerende myndighed og 
Kommissionen kan anmode agenturet om 
en udtalelse om, hvorvidt en afgørelse 
truffet af en regulerende myndighed er i 
overensstemmelse med de retningslinier, 
der er omhandlet i dette direktiv eller i 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

2. Agenturet fremsætter inden fire måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

3. Hvis den regulerende myndighed, der 
har truffet afgørelsen, ikke efterkommer 
agenturets udtalelse inden for fire 
måneder efter modtagelsen, underretter 
agenturet Kommissionen.

1. Enhver regulerende myndighed og 
Kommissionen kan anmode agenturet om 
en udtalelse om, hvorvidt en afgørelse 
truffet af en regulerende myndighed er i 
overensstemmelse med de retningslinier, 
der er omhandlet i dette direktiv eller i 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

2. Agenturet fremsætter inden fire måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.
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4. Enhver regulerende myndighed, der 
mener, at en afgørelse truffet af en 
regulerende myndighed ikke følger de 
retningslinier, der er omhandlet i dette 
direktiv eller i forordning (EF) nr. 
1775/2005, kan underrette Kommissionen 
derom inden to måneder efter datoen for 
den pågældende afgørelse.
5. Finder Kommissionen inden for to 
måneder efter at være blevet underrettet 
af agenturet, jf. stk. 3, eller af en 
regulerende myndighed, jf. stk. 4, eller, 
inden for tre måneder fra datoen for 
afgørelsen, på eget initiativ, at en 
afgørelse truffet af en regulerende 
myndighed giver anledning til alvorlig 
tvivl om, hvorvidt den er forenelig med de 
retningslinier, der er omhandlet i dette 
direktiv eller i forordning (EF) nr. 
1775/2005, kan Kommissionen beslutte at 
behandle sagen. I så fald anmoder 
Kommissionen den regulerende 
myndighed og parterne i den sag, som den 
regulerende myndighed behandler, om at 
forelægge deres bemærkninger.
6. Hvis Kommissionen har besluttet at 
behandle sagen, træffer den højst fire 
måneder senere endelig afgørelse om:
a) ikke at rejse indvendinger mod den 
regulerende myndigheds afgørelse
eller
b) at kræve, at den regulerende 
myndighed ændrer eller annullerer sin 
afgørelse, hvis Kommissionen mener, at 
retningslinierne ikke er blevet fulgt.
7. Træffer Kommissionen ikke afgørelse 
om at behandle sagen eller endelig 
afgørelse inden for tidsfristerne i stk. 5 
hhv. stk. 6, anses den for ikke at have rejst 
indvendinger mod den regulerende 
myndigheds afgørelse.
8. Den regulerende myndighed 
efterkommer Kommissionens afgørelse 
om at ændre eller annullere sin afgørelse 
inden for højst to måneder og underretter 
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kommissionen herom.
9. Kommissionen vedtager retningslinier 
med nærmere procedureregler for 
anvendelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Proceduren i artikel 24e, stk. 3-9, vil medføre et system, hvor Kommissionen træffer endelige 
og bindende afgørelser vedrørende gennemførelsen af den nationale lovgivning. Dette er en 
krænkelse af medlemsstaternes beføjelser til at gennemføre den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 504
Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet fremsætter inden fire måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

2. Agenturet fremsætter inden to måneder 
sin udtalelse over for den anmodende part 
(regulerende myndighed eller 
Kommissionen) og over for den 
regulerende myndighed, der har truffet den 
pågældende afgørelse.

Or. de

Begrundelse

Forkortelse af fristen.
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Ændringsforslag 505
Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 e – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen vedtager retningslinier 
med nærmere procedureregler for 
anvendelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

9. Kommissionen ændrer retningslinier 
med nærmere procedureregler for 
anvendelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 506
Dominique Vlasto 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndigheden og 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for de 
kompetente myndigheder, således at de 
kan varetage deres opgaver.
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Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Reglerne for indsamling af data vedrørende engroskontrakter skal være klart definerede og 
vedrøre specifikke opgaver, der påhviler de kompetente myndigheder. De kompetente 
myndigheder kan desuden omfatte andre organer end de organer, der henvises til i 
direktivforslaget.

Ændringsforslag 507
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndigheden og 
Kommissionen.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
nødvendige data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke nogen vigtig grund til, at myndighederne kun kan offentliggøre lagrede data, som 
ikke vedrører transaktioner med finansielle instrumenter. En sådan bestemmelse ville 
indebære en forskelsbehandling af transaktioner vedrørende gasforsyningskontrakter med 
engroskunder og transmissionssystemoperatører samt LNG-operatører og stille de berørte 
markedsdeltagere betydeligt ringere og således også være en alvorlig hindring for 
markedsadgang.
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Ændringsforslag 508
Christian Ehler 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndigheden og 
Kommissionen.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst tre
år holdes til disposition for den nationale 
regulerende myndighed, den nationale 
konkurrencemyndighed og Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Mindskelse af bureaukratiet.

Ændringsforslag 509
Alyn Smith 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndigheden og 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
kontraktmæssige data om alle 
transaktioner vedrørende 
gasforsyningskontrakter og gasderivater 
med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den



PE404.589v01-00 58/99 AM\715991DA.doc

DA

Kommissionen. nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Datakravene til LNG- og lageroperatører er omfattende og mere vidtrækkende end i de 
nuværende retningslinjer. Datakravene bør være fornuftige og forholdsmæssige, og der sættes 
spørgsmålstegn ved værdien af de ønskede yderligere data.

Ændringsforslag 510
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Disse data omfatter nærmere 
oplysninger om de relevante transaktioner, 
såsom varighed, regler om levering og 
afregning, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse og transaktionspriser samt 
midler til at identificere den pågældende 
engroskunde såvel som nærmere detaljer 
om alle uafregnede 
gasforsyningskontrakter og gasderivater.

2. Disse data kan omfatte nærmere 
oplysninger om de relevante transaktioner, 
såsom varighed, regler om levering og 
afregning, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse og transaktionspriser samt 
midler til at identificere den pågældende 
engroskunde såvel som nærmere detaljer 
om alle uafregnede 
gasforsyningskontrakter og gasderivater.

Or. de

Begrundelse

Formålet med artikel 24f er udelukkende at beskrive rammebetingelserne for 
datalagringsforpligtelsen og ikke det præcise indhold af de pågældende data. Dette bør ske 
på grundlag af de relevante retningslinjer.
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Ændringsforslag 511
Dominique Vlasto 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

udgår

Or. fr

Begrundelse

En offentliggørelse af strategiske oplysninger ville være til skade for europæiske 
gasimportører, fordi det ville give producenter uden for EU oplysninger om deres 
konkurrenters salgsbetingelser. De pågældende myndigheder bør få adgang til disse 
oplysninger, men de bør ikke offentliggøres i denne form (dette er allerede en generel 
forholdsregel i andre erhvervssektorer).

Ændringsforslag 512
Herbert Reul 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 

udgår
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om individuelle markedsdeltagere eller
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure har til formål at begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse. Dette ville udelukke afgørelser af afgørende betydning om det indre 
energimarkeds form fra den demokratiske lovgivningsprocedures anvendelsesområde. Den 
omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen i forbindelse med udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig. De lagrede oplysninger er økonomisk følsomme oplysninger, der ikke bør 
offentliggøres. Der skal således skelnes klart mellem offentliggørelse og lagring.

Ændringsforslag 513
Claude Turmes og Rebecca Harms 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

3. Den regulerende myndighed skal oplyse 
om resultatet af dens undersøgelser eller 
anmodninger til markedsdeltagerne og 
sikre, at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger om individuelle 
markedsdeltagere eller individuelle 
transaktioner ikke frigives.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at beslutningstagningen altid er gennemsigtig, samtidig med at 
forretningshemmeligheder respekteres, er det nødvendigt at ændre stk. 3.
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Ændringsforslag 514
Alejo Vidal-Quadras 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger, som den har fået stillet til 
rådighed af forsyningsselskaberne, til 
rådighed for markedsdeltagerne med 
henblik på at forbedre de generelle 
gennemsigtighedsmekanismer, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives.
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Begrundelse

Arten af og formålet med frigivelse af oplysninger, som er indhentet af de regulerende 
myndigheder, bør i højere grad præciseres for at undgå mulig vilkårlig eller endda 
diskriminerende behandling fra de nationale regulerende myndigheders side i forbindelse 
med frigivelse af oplysninger.

Ændringsforslag 515
Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens foreslåede beføjelser til at fastsætte retningslinjer gennem 
"forskriftsproceduren med kontrol" begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt og 
bør derfor afvises.

Ændringsforslag 516
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure har til formål at begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse. Dette ville udelukke afgørelser af afgørende betydning om det indre 
energimarkeds form fra den demokratiske lovgivningsprocedures anvendelsesområde. Den 
omfattende overførsel af beføjelser til Kommissionen i forbindelse med udvalgsproceduren er 
uhensigtsmæssig.

Ændringsforslag 517
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage 
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne beføjelse til at vedtage retningslinjer er ikke nødvendig, da det er uklart, hvorledes 
disse nærmere detaljer kan fastsættes efter udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 518
Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen vedtage
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

4. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen ændre
retningslinier, der fastlægger metoder og 
ordninger for journalføring samt form og 
indhold for de data, der skal opbevares. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, ændres
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 519
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende gasderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører såvel som 
lager- og LNG-operatører, finder denne 
artikel først anvendelse, når Kommissionen 
har vedtaget de retningslinjer, der er nævnt 
i stk. 4.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Eftersom artikel 24f, stk. 2, indeholder en tilstrækkelig præcis beskrivelse af de data, der skal 
opbevares, er der ikke behov for yderligere præcisering i retningslinjer.

Ændringsforslag 520
Herbert Reul 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende gasderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører såvel som 
lager- og LNG-operatører, finder denne 
artikel først anvendelse, når Kommissionen 
har vedtaget de retningslinjer, der er nævnt 
i stk. 4.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede udvalgsprocedure har til formål at begrænse Europa-Parlamentets 
indflydelse. Dette ville udelukke afgørelser af afgørende betydning om det indre 
energimarkeds form fra den demokratiske lovgivningsprocedures anvendelsesområde. Denne 
bestemmelse ville i sidste ende skade samarbejdet mellem agenturet og CESR (Det 
Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg), idet de begge udsender anbefalinger om, hvorvidt 
transaktioner med gasforsyningskontrakter og gasderivater bør omfattes af krav om 
gennemsigtighed før og efter handelen, og hvad disse krav i så fald skulle indeholde.

Ændringsforslag 521
Christian Ehler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 f – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende gasderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører såvel som 
lager- og LNG-operatører, finder denne 
artikel først anvendelse, når Kommissionen 
har vedtaget de retningslinjer, der er nævnt 
i stk. 4.

5. Hvad angår forsyningsvirksomheders 
transaktioner vedrørende gasderivater med 
engroskunder og 
transmissionssystemoperatører såvel som 
lager- og LNG-operatører, finder denne 
artikel først anvendelse, når de 
retningslinjer, der er nævnt i stk. 4, er 
blevet vedtaget.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 522
Claude Turmes og Rebecca Harms 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 24fa

Reguleringsbeføjelser til fremme af 
konkurrencen på gasmarkedet
1. Med forbehold af artikel 24c, stk. 3, 
litra b), kan de nationale regulerende 
myndigheder pålægge systembrugere, som 
anses for at have en betydelig 
markedsstyrke i henhold til artikel 24h, 
følgende:
a) forpligtelser til at sikre 
gennemsigtighed i forhold til 
offentliggørelse af specifikke oplysninger 
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såsom regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, specifikke data om 
salgskontrakter, vilkår og betingelser for 
levering af og adgang til tjenesteydelser 
og priser;
b) hvis systembrugeren forskelsbehandler 
sine kontraktparter i forbindelse med de 
samme transaktioner, kan den nationale 
regulerende myndighed pålægge denne at 
sikre samme behandling, herunder 
navnlig at annullere enhver større 
kontraktbestemmelse, der anses for at 
være diskriminerende, herunder priser, 
betalingsfrister, diskriminerende salgs- og 
købsbetingelser og -teknikker, samt at 
udelukke enhver kontraktbestemmelse, 
som gør kontraktens indgåelse betinget af 
en forpligtelse, som på grund af sin art 
eller på baggrund af normal 
kontraktpraksis ikke udgør en del af 
kontraktens genstand;
c) hvis manglen på effektiv konkurrence 
betyder, at systembrugeren kan fastholde 
priserne på et uforholdsmæssigt lavt eller 
højt niveau, kan den nationale 
regulerende myndighed stille krav om 
midlertidig priskontrol, herunder krav 
om, at priserne skal stå i forhold til 
omkostninger, og krav om 
omkostningsberegning og prissystemer. 
Når der pålægges en forpligtelse til at 
anvende prismekanismer, der afspejler 
omkostningerne, baseres priskontrollen 
på de omkostninger, som systembrugeren 
har pådraget sig i forbindelse med 
generering og investeringer, herunder et 
passende afkast af sådanne investeringer 
på normale forretningsvilkår.
2. De nationale regulerende myndigheder 
forbyder systembrugere med betydelig 
markedsstyrke i det marked, der henvises 
til i artikel 22h, stk. 1, og efter at have 
fulgt procedurerne i artikel 22h, at:
a) opkræve for høje priser over for 
konkurrenter i forbundne virksomheder 
eller i virksomheder, som udgør en del af 
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et vertikalt integreret selskab som 
defineret i artikel 2;
b) fastsætte urimeligt lave priser 
sammenlignet med de priser, som 
opkræves af effektive konkurrenter;
c) udvise urimelig præference over for 
bestemte forbrugere eller
d) på urimelig vis anvende bundtning af 
tjenesteydelser.
3. Der indføres en klagemekanisme, som 
ikke udelukker anvendelse af retsmidler i 
henhold til fællesskabsretten og national 
ret. En klage har ikke opsættende 
virkning."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 24fa efter artikel 24f i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Hvis en national regulerende myndighed mener, at gasmarkedet domineres af en eller flere 
systembrugere, bør den kunne træffe foranstaltninger, som sikrer, at markedet medfører 
fordele for slutbrugerne, samtidig med at det bliver mere konkurrencedygtigt. Samtidig bør 
der indføres en klagemekanisme.

Ændringsforslag 523
Britta Thomsen 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 24fa
1. Med forbehold af artikel 24c, stk. 3, 
litra b), kan de nationale regulerende 
myndigheder pålægge systembrugere, som 
anses for at have en betydelig 
markedsstyrke i henhold til artikel 24h, 
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følgende:
a) forpligtelser til at sikre 
gennemsigtighed i forhold til 
offentliggørelse af specifikke oplysninger 
såsom regnskabsoplysninger, tekniske 
specifikationer, specifikke data om 
salgskontrakter, vilkår og betingelser for 
levering af og adgang til tjenesteydelser 
og priser;
b) hvis systembrugeren forskelsbehandler 
sine kontraktparter i forbindelse med de 
samme transaktioner, kan den nationale 
regulerende myndighed pålægge denne at 
sikre samme behandling, herunder 
navnlig at annullere enhver større 
kontraktbestemmelse, der anses for at 
være diskriminerende, herunder priser, 
betalingsfrister, diskriminerende salgs- og 
købsbetingelser og -teknikker, samt at 
udelukke enhver kontraktbestemmelse, 
som gør kontraktens indgåelse betinget af 
en forpligtelse, som på grund af sin art 
eller på baggrund af normal 
kontraktpraksis ikke udgør en del af 
kontraktens genstand;
c) hvis manglen på effektiv konkurrence 
betyder, at systembrugeren kan fastholde 
priserne på et uforholdsmæssigt lavt eller 
højt niveau, kan den nationale 
regulerende myndighed stille krav om 
midlertidig priskontrol, herunder krav 
om, at priserne skal stå i forhold til 
omkostninger, og krav om 
omkostningsberegning og prissystemer. 
Når der pålægges en forpligtelse til at 
anvende prismekanismer, der afspejler 
omkostningerne, baseres priskontrollen 
på de omkostninger, som systembrugeren 
har pådraget sig i forbindelse med 
oprettelse og investeringer, herunder et 
passende afkast af sådanne investeringer 
på normale forretningsvilkår.
2. De nationale regulerende myndigheder 
kan forbyde systembrugere med betydelig 
markedsstyrke i det marked, der henvises 
til i artikel 22h, stk. 1, og efter at have 
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fulgt procedurerne i artikel 22h, at:
a) opkræve for høje priser over for 
konkurrenter i forbundne virksomheder 
eller i virksomheder, som udgør en del af 
et vertikalt integreret selskab som 
defineret i artikel 2;
b) fastsætte urimeligt lave priser 
sammenlignet med de priser, som 
opkræves af effektive konkurrenter;
c) udvise urimelig præference over for 
bestemte forbrugere eller
d) på urimelig vis anvende bundtning af 
tjenesteydelser.
3. Der indføres en klagemekanisme, som 
ikke udelukker anvendelse af retsmidler i 
henhold til fællesskabsretten og national 
ret. En klage har ikke opsættende 
virkning."

Or. en

Begrundelse

Hvis en national regulerende myndighed mener, at gasmarkedet domineres af en eller flere 
systembrugere, bør den kunne træffe foranstaltninger, som sikrer, at markedet medfører 
fordele for slutbrugerne, samtidig med at det bliver mere konkurrencedygtigt. Samtidig bør 
der indføres en klagemekanisme.

Ændringsforslag 524
Claude Turmes og Rebecca Harms 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 24fb

Fremme af konkurrencen på gasmarkedet
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1. For at fremme en effektiv konkurrence 
på gasmarkedet, hindre ethvert misbrug 
af dominerende stilling og beskytte 
brugernes interesser, gennemfører de 
nationale regulerende myndigheder en 
markedsanalyse på markedet for 
engroskunder, slutkunder og 
hjælpefunktioner for at fastlægge, hvor 
effektiv konkurrencen på det relevante 
marked er.
2. Hvis konkurrencen på et af de 
identificerede markeder ikke på effektiv 
vis opfylder målene i artikel 1, analyserer 
de nationale regulerende myndigheder, 
om en systembruger indtager, hvad der 
svarer til en dominerende stilling, dvs. en 
økonomisk styrkeposition, der giver den 
magt til i betragtelig grad at kunne handle 
uafhængigt af konkurrenter, kunder og i 
sidste ende forbrugerne. De nationale 
regulerende myndigheder offentliggør 
konklusionerne af deres analyse på deres 
officielle websteder.
3. De nationale regulerende myndigheder 
skal, når de identificerer systembrugere 
med betydelig markedsstyrke, og med 
forbehold af fællesskabsretten, tage højde 
for følgende:
a) tilstedeværelsen af en 
systembrugeroperatør inden for et bestemt 
markeds geografiske område og på et 
nært beslægtet marked, hvis 
forbindelserne mellem de to markeder 
muliggør, at markedspositionen på det 
ene marked kan overføres til det andet 
marked og dermed yderligere styrker den 
gældende operatørs markedsposition;
b) systembrugerens størrelse og 
markedsandel;
c) omfanget af systembrugerens 
aktiviteter og de selskaber, som den 
kontrollerer, og aktiviteterne i det selskab, 
som kontrollerer systembrugeren, vertikal 
integration og de identificerede markeders 
unikke forhold med hensyn til 
forbindelser, produktdiversificering og 
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omfanget af varer og tjenesteydelser, som 
tilbydes som pakkeløsninger;
d) hindringer for indgang, vækst og 
ekspansion på markedet;
e) manglende eller lav modvægt fra 
aftagersiden;
f) manglende potentiel konkurrence;

g) stordriftsfordele og aktivitet.

4. Senest to år efter ikrafttrædelsen af 
direktiv .../.../EF [om ændring af direktiv 
2003/55/EF om fælles regler for det indre 
marked for naturgas] og hvert tredje år 
efter den forrige gennemgang 
gennemfører de nationale regulerende 
myndigheder en markedsanalyse af de 
relevante markeder. En systemoperatør 
kan anmode om en tidligere 
markedsanalyse, hvis 
konkurrenceforholdene på det relevante 
marked har ændret sig betydeligt siden 
den sidste markedsanalyse, og hvis de 
konklusioner, som der henvises til i stk. 2, 
blev offentliggjort mere end et år tidligere.
Enhver afvisning af at gennemføre en 
yderligere markedsanalyse skal begrundes 
behørigt."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 24fb efter artikel 24fa i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Der er ofte konkurrencemæssige problemer i gassektoren i EU som følge af den omfattende 
koncentration, den vertikale integration og de mange forskellige tilbud. Endvidere betyder 
sektorens strukturelle faktorer – et naturligt monopol og den kendsgerning, at investeringer 
kun ændrer disse faktorer i løbet af 10 år, at det er nødvendigt at gøre det muligt for de 
regulerende myndigheder at gribe ind på kort sigt. De regulerende myndigheder bør have 
mulighed for at analysere markedet og beslutte, om en systembruger indtager en dominerende 
stilling.
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Ændringsforslag 525
Britta Thomsen 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 24fb

1. For at fremme en effektiv konkurrence 
på gasmarkedet, hindre ethvert misbrug 
af dominerende stilling og beskytte 
brugernes interesser, gennemfører de 
nationale regulerende myndigheder en 
markedsanalyse på markedet for 
engroskunder, slutkunder og 
hjælpefunktioner for at fastlægge, hvor 
effektiv konkurrencen på det relevante 
marked er.
2. Hvis konkurrencen på et af de 
identificerede markeder ikke på effektiv 
vis opfylder målene i artikel 1, analyserer 
de nationale regulerende myndigheder, 
om en systembruger indtager, hvad der 
svarer til en dominerende stilling, dvs. en 
økonomisk styrkeposition, der giver den 
magt til i betragtelig grad at kunne handle 
uafhængigt af konkurrenter, kunder og i 
sidste ende forbrugerne. De nationale 
regulerende myndigheder offentliggør 
konklusionerne af deres analyse på deres 
officielle websteder.
3. De nationale regulerende myndigheder 
skal, når de identificerer systembrugere 
med betydelig markedsstyrke, og med 
forbehold af fællesskabsretten, tage højde 
for følgende:
a) tilstedeværelsen af en 
systembrugeroperatør inden for et bestemt 
markeds geografiske område og på et 
nært beslægtet marked, hvis 
forbindelserne mellem de to markeder 
muliggør, at markedspositionen på det 
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ene marked kan overføres til det andet 
marked og dermed yderligere styrker den 
gældende operatørs markedsposition;
b) systembrugerens størrelse og 
markedsandel;
c) omfanget af systembrugerens 
aktiviteter og de selskaber, som den 
kontrollerer, og aktiviteterne i det selskab, 
som kontrollerer systembrugeren, vertikal 
integration og de identificerede markeders 
unikke forhold med hensyn til 
forbindelser, produktdiversificering og 
omfanget af varer og tjenesteydelser, som 
tilbydes som pakkeløsninger;
d) hindringer for indgang, vækst og 
ekspansion på markedet;
e) manglende eller lav modvægt fra 
aftagersiden;
f) manglende potentiel konkurrence;
g) stordriftsfordele og aktivitet.
4. Senest to år efter ikrafttrædelsen af 
direktiv .../.../EF [om ændring af direktiv 
2003/55/EF om fælles regler for det indre 
marked for naturgas] og hvert tredje år 
efter den forrige gennemgang 
gennemfører de nationale regulerende 
myndigheder en markedsanalyse af de 
relevante markeder. En systemoperatør 
kan anmode om en tidligere 
markedsanalyse, hvis 
konkurrenceforholdene på det relevante 
marked har ændret sig betydeligt siden 
den sidste markedsanalyse, og hvis de 
konklusioner, som der henvises til i stk. 2, 
blev offentliggjort mere end et år tidligere.
Enhver afvisning af at gennemføre en 
yderligere markedsanalyse skal begrundes 
behørigt."

Or. en

Begrundelse

Der er ofte konkurrencemæssige problemer i gassektoren i EU som følge af den omfattende 
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koncentration, den vertikale integration og de mange forskellige tilbud. Endvidere betyder 
sektorens strukturelle faktorer – et naturligt monopol og den kendsgerning, at investeringer 
kun ændrer disse faktorer i løbet af 10 år, at det er nødvendigt at gøre det muligt for de 
regulerende myndigheder at gribe ind på kort sigt. På linje med telekommunikationssektoren 
bør de regulerende myndigheder have mulighed for at analysere markedet og beslutte, om en 
systembruger indtager, hvad der svarer til en dominerende stilling.

Ændringsforslag 526
Reino Paasilinna 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) Artikel 28, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstater, som ikke er direkte 
tilsluttet en anden medlemsstats 
sammenkoblede system, og som kun har 
en enkelt ekstern hovedleverandør, kan 
fravige artikel 4, 7, 9, 23 og/eller 24 i 
dette direktiv. Et forsyningsselskab med 
en markedsandel på over 75 % betragtes 
som en hovedleverandør. En sådan 
undtagelse udløber automatisk i det 
øjeblik, hvor mindst en af disse 
betingelser ikke længere er opfyldt.
Sådanne undtagelser meddeles 
Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, som ikke er direkte tilsluttet en anden medlemsstats sammenkoblede system, 
og som kun har en enkelt ekstern hovedleverandør, bør kunne fravige kravene om adskillelse.
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Ændringsforslag 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis og Šarūnas Birutis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) I artikel 28 indsættes følgende 
stykke:
"1a. Estland, Letland og Litauen, der 
ligger i en isoleret region, som ikke er 
direkte tilsluttet en anden medlemsstats 
sammenkoblede system, og som kun har 
en enkelt ekstern hovedleverandør med 
eksklusive monopolrettigheder i henhold 
til kontrakter eller forpligtelser indgået 
før den 1. maj 2004, og som i øjeblikket 
ikke har nogen fysisk mulighed for at få 
leverancer fra en anden leverandør, kan 
fravige artikel 7, 7a, 7b, 7c, 7d og 9. Et 
forsyningsselskab med en markedsandel 
på over 75 % i denne region betragtes som 
en hovedleverandør. En sådan undtagelse 
udløber automatisk på den dato, hvor 
ovennævnte kontrakter og forpligtelser 
indgået før den 1. maj 2004 med 
hovedleverandøren udløber, dog senest 10 
år efter vedtagelsen af direktiv .../.../EF 
[om ændring af direktiv 2003/55/EF om 
fælles regler for det indre marked for 
naturgas]. Sådanne undtagelser meddeles 
Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

Østersøområdet er et isoleret gasmarked, som kun har en enkelt ekstern leverandør, og som 
ikke er tilsluttet andre medlemsstaters systemer. Landene er i øjeblikket bundet af 
langtidskontrakter, der giver den eksterne leverandør eneret til distribution af gas. En 
umiddelbar gennemførelse af kravene om adskillelse vil medføre en ophævelse af de 
eksisterende bindende kontrakter og vil få juridiske og økonomiske følger for disse lande. For 
at undgå dette bør de baltiske lande indrømmes en undtagelsesperiode.



AM\715991DA.doc 77/99 PE404.589v01-00

DA

Ændringsforslag 528
Toine Manders 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) Artikel 31, stk. 3, første afsnit, 
indledning, affattes således:
"3. Kommissionen forelægger senest fem 
år efter ikrafttrædelsen af direktiv 
.../.../EF [om ændring af direktiv 
2003/55/EF om fælles regler for det indre 
marked for naturgas] Europa-
Parlamentet og Rådet en detaljeret 
rapport om fremskridtene med hensyn 
til at etablere det indre marked for gas.
Rapporten skal navnlig omhandle:"

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 529
Paul Rübig 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF 
Bilag A – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16b) Bilag A, litra a, affattes således:
a) har ret til en kontrakt med deres 
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gasleverandør og derudover med 
distributionssystemoperatøren, hvor det er 
relevant, idet der i den enkelte type 
kontrakt, hvor det er relevant, angives 
følgende:
- selskabets navn og adresse
- hvilke ydelser der leveres, den 
forretningsmæssige og tekniske kvalitet af 
de tilbudte tjenesteydelser, samt tidspunkt 
for aktivering af ydelsen"
[…]"

Or. de

(Ændring af eksisterende ordlyd i bilag A, litra a) i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at definere en række vilkår, der i praksis har vist sig 
at være for uklare, mere præcist. Andet led: Tjenesteydelsernes kvalitet er en grundlæggende 
rettighed på et konkurrencemarked. Ordet "kvalitet" bør imidlertid i sig selv være 
tilstrækkeligt til at angive, at der både er tale om forretningsmæssige og tekniske standarder.
Udtrykket "første tilslutning" er rent faktisk ikke særlig vigtigt - det angiver det tidspunkt, 
hvor en ny lokalitet tilsluttes nettet for første gang.

Ændringsforslag 530
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF 
Bilag A – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16b) Bilag A, litra a), affattes således:

"a) har ret til en kontrakt med deres 
gasleverandør, idet der i kontrakten 
angives følgende:
- leverandørens navn og adresse

- hvilke ydelser der leveres, og på hvilket 
kvalitetsniveau, samt tidspunkt for 
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første tilslutning
- de typer vedligeholdelsesservice, der 
eventuelt tilbydes
- hvordan aktuel information om 
gældende tariffer og 
vedligeholdsgebyrer kan indhentes
- kontraktens løbetid, betingelserne for 
fornyelse og afslutning af ydelserne og af 
kontrakten samt en eventuel ret til 
opsigelse uden vederlag
- eventuel erstatning eller 
tilbagebetaling, hvis det i kontrakten 
fastsatte kvalitetsniveau ikke overholdes, 
herunder upræcise og forsinkede 
regninger …

- hvordan procedurerne for bilæggelse 
af tvister, jf. litra f), iværksættes, og
- oplysninger om forbrugerrettigheder, 
som oplyses tydeligt på regninger og 
gasselskabernes websteder."

Or. en

Begrundelse

Tjenesteydelsernes kvalitet og gennemsigtighed er vigtige rettigheder på et 
konkurrencemarked.

Ændringsforslag 531
Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16b) Bilag A, andet led, litra a, affattes 
således:
"- hvilke ydelser der leveres, den 
forretningsmæssige og tekniske kvalitet af 
de tilbudte tjenesteydelser, samt tidspunkt 
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for aktivering af ydelsen"

Or. en

Begrundelse

"Kvalitetsniveau" bør omfatte både forretningsmæssige og tekniske standarder. "Tidspunkt 
for første tilslutning" er for snæver en standard og bør udvides til alle tilslutninger.

Ændringsforslag 532
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16c) Bilag A, litra b), affattes således:
"b) underrettes med passende varsel, 
hvis leverandøren har til hensigt at 
ændre kontraktbestemmelserne, og 
orienteres om deres ret til at hæve 
kontrakten, når de modtager denne 
underretning. Leverandørerne giver på 
en gennemsigtig og forståelig måde deres 
kunder direkte meddelelse om enhver 
gebyrforhøjelse, idet dette skal ske på et 
passende tidspunkt og senest én normal 
faktureringsperiode efter forhøjelsens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at 
kunderne kan hæve kontrakten, hvis de 
ikke godkender de nye betingelser, som 
gasleverandøren har underrettet dem 
om"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra b), i direktiv 2003/55/EF med tilføjelse af "på en 
gennemsigtig og forståelig måde")
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Begrundelse

Gennemsigtighed er et vigtigt element på et konkurrencemarked.

Ændringsforslag 533
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 d (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16d) Bilag A, litra c), affattes således:
"c) modtager gennemsigtige uafhængige 
oplysninger om gældende priser og 
tariffer og om standardvilkår og 
betingelser for adgang til og brug af 
gasleverancer på nationalt plan og 
fællesskabsplan"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra c), i direktiv 2003/55/EF med tilføjelse af "på nationalt plan 
og fællesskabsplan")

Begrundelse

Disse oplysninger vil styrke konkurrencen.

Ændringsforslag 534
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 e (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16e) Bilag A, litra d), affattes således:
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"d) tilbydes et bredt udvalg af 
betalingsmetoder, så sårbare kunder ikke 
forskelsbehandles. [...] De generelle 
vilkår og betingelser skal være rimelige 
og gennemsigtige. De skal anføres i et 
klart og forståeligt sprog. Kunderne skal 
beskyttes mod urimelige eller 
vildledende salgsmetoder, herunder 
ikkekontraktmæssige barrierer, som 
indføres af den erhvervsdrivende"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra d), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "så sårbare 
kunder ikke forskelsbehandles, og " herunder ikkekontraktmæssige barrierer, som indføres af 

den erhvervsdrivende")

Begrundelse

Sårbare kunder har behov for en særlig beskyttelse.

Ændringsforslag 535
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16 f (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16f) Bilag A, litra f), affattes således:
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"f) nyder godt af gennemskuelige, enkle 
og billige procedurer for behandling af 
deres klager. Sådanne procedurer skal 
gøre det muligt at bilægge tvister hurtigt 
og rimeligt inden for et tidsrum af tre 
måneder og skal, hvis det skønnes 
berettiget, indeholde bestemmelser om et 
erstatnings- og/eller 
tilbagebetalingssystem. Når det er 
muligt, bør principperne i 
Kommissionens henstilling 98/257/EF 
følges"

Or. en

(Samme ordlyd som bilag A, litra f), i direktiv 2003/54/EF med tilføjelse af "inden for et 
tidsrum af tre måneder")

Begrundelse

Forbrugerne skal være repræsenteret ved et organ, som er uafhængigt af den nationale 
regulerende myndighed, det offentlige og gasleverandørerne.

Ændringsforslag 536
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 

h) kan skifte til en ny leverandør uden 
problemer. Hvor et sådant skift kræver 
oplysninger om forsyningsstedet, 
målerdata eller en standardforbrugsprofil, 
sikrer medlemsstaterne, at disse stilles 
gratis til rådighed for ethvert selskab, som 
har adgang til sådanne data. Den part, der 
er ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til 
at give selskabet disse data.
Medlemsstaterne sikrer, at der er et aftalt 
format for de pågældende data og en 
procedure, hvorefter leverandører og om 
nødvendigt forbrugere kan få adgang til 
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denne ydelse dem. Der må ikke opkræves et særligt 
ekstragebyr hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fokuseres der på at sikre, at alle de nødvendige data til et skift er 
direkte til rådighed for den nye leverandør. Leverandørerne skal ikke nødvendigvis være 
godkendte, og da det generelt er den nye leverandør, som har brug for måleroplysninger, kan 
et nyt system betyde, at data skal sendes til behørigt godkendte tredjepartsmålerselskaber i 
stedet for til leverandøren. På et konkurrencemarked vil ekstraomkostninger i sidste ende 
videreføres til kundernes regning.

Ændringsforslag 537
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) kan skifte til en ny leverandør uden 
problemer. Hvor et sådant skift kræver 
oplysninger om forsyningsstedet, 
målerdata eller en standardforbrugsprofil, 
sikrer medlemsstaterne, at disse stilles 
gratis til rådighed for ethvert selskab, som 
har adgang til sådanne data. Den part, der 
er ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til 
at give selskabet disse data. 
Medlemsstaterne sikrer, at der er et aftalt 
format for de pågældende data og en 
procedure, hvorefter leverandører og om 
nødvendigt forbrugere kan få adgang til 
dem. Der må ikke opkræves et særligt 
ekstragebyr hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag fokuseres der på at sikre, at alle de nødvendige data til et skift er 
direkte til rådighed for den nye leverandør, i stedet for at systemerne skal anmodes om at give 
kunden sådanne data. På et konkurrencemarked vil ekstraomkostninger i sidste ende 
videreføres til kundernes regning. Teksten ændres for at præcisere hensigten.

Ændringsforslag 538
Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) har adgang til deres aktuelle 
forbrugsdata og skal, efter udtrykkelig 
aftale og gratis, kunne give ethvert selskab 
med forsyningstilladelse adgang til deres 
egne målerdata, der kan omfatte 
forhåndenværende energiforsyninger i et 
bestemt område og alle nationale og 
fællesskabsmekanismer til fremme af 
energieffektivitet. Den part, der er 
ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til at 
give selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem så hurtigt som muligt. Der 
må ikke opkræves ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne ydelse

Or. en

Begrundelse

Dette vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugerens muligheder for at øve en 
positiv indflydelse på markedet.
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Ændringsforslag 539
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata, der kan omfatte 
forhåndenværende energiforsyninger i et 
bestemt område og alle nationale og 
fællesskabsmekanismer til fremme af 
energieffektivitet. Den part, der er 
ansvarlig for dataforvaltning, har pligt til at 
give selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Or. en

Begrundelse

Dette vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugerens muligheder for at øve en 
positiv indflydelse på markedet.

Ændringsforslag 540
Paul Rübig og Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) har adgang til deres forbrugsdata og h) har adgang til deres forbrugsdata og 
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skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert godkendt 
forsyningsselskab adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et standardformat for de 
pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse

Or. en

Begrundelse

I nogle lande som f.eks. Østrig skal leverandørerne ikke godkendes for at udøve deres 
aktiviteter.

Ændringsforslag 541
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske gasforbrug og prisen for 
det. Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske gasforbrug og prisen for 
det, der kan omfatte forhåndenværende 
energiforsyninger i et bestemt område og 
alle nationale og fællesskabsmekanismer 
til fremme af energieffektivitet. Der må 
ikke opkræves ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne ydelse. Senest i 
2015 skal der være installeret intelligente 
målere i alle husstande for at sikre 
tilvejebringelsen af disse oplysninger

Or. en
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Begrundelse

Dette vil anspore til miljøbevidst adfærd og forbedre forbrugernes muligheder for at øve en 
positiv indflydelse på markedet. Intelligente målere informerer leverandøren om det faktiske 
forbrug og forbrugeren om prisen for det faktiske forbrug. Dette gør det muligt for 
forbrugerne at nedsætte forbruget i spidsbelastningsperioder og reducere energiregningen.
Hvis forbrugerne forstår miljøforanstaltningerne fuldt ud, kan det resultere i den forbedring 
af effektiviteten, som foranstaltningerne tilsigter.

Ændringsforslag 542
Teresa Riera Madurell 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned
om det faktiske gasforbrug og prisen for 
det. Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

i) informeres fyldestgørende og 
regelmæssigt om det faktiske gasforbrug 
på grundlag af aktuelle målerdata eller 
anslået forbrug, såfremt der ikke er 
tilgængelige målerdata. Der må ikke 
opkræves ekstra omkostninger hos 
forbrugeren for denne ydelse

Or. en

Begrundelse

Kunderne bør informeres så ofte, at de kan kontrollere deres eget forbrug. Dette behøver ikke 
nødvendigvis at ske hver måned. Målere er ofte installeret i lejlighederne, hvilket især 
vanskeliggør og fordyrer aflæsningen. Der bør udvises større fleksibilitet og gives mulighed 
for anslået forbrug i disse tilfælde.

Ændringsforslag 543
Alejo Vidal-Quadras 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned
om det faktiske gasforbrug og prisen for 
det. Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

i) informeres fyldestgørende og så ofte, at 
de kan regulere deres eget forbrug, om 
deres faktiske gasforbrug og prisen for det.
Der må ikke opkræves et særligt 
ekstragebyr hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede krav om, at kunder underrettes hver måned, er unødvendigt strengt og vil 
sandsynligvis være uforholdsmæssigt i lyset af de høje omkostninger i forbindelse med 
måleløsninger. Området er endvidere allerede dækket af artikel 13 i direktivet om 
energitjenester. Ordlyden bør derfor ligge tæt op ad direktivet om energitjenester for at 
undgå overlapning/modstridende krav på dette område.

Ændringsforslag 544
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) informeres fyldestgørende hver måned
om det faktiske gasforbrug og prisen for 
det. Der må ikke opkræves ekstra 
omkostninger hos forbrugeren for denne 
ydelse

i) informeres fyldestgørende og så ofte, at 
de kan regulere deres eget forbrug, om 
deres faktiske gasforbrug og prisen for det. 
Der må ikke opkræves et særligt 
ekstragebyr hos forbrugeren for denne 
særlige ydelse

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede krav om, at kunder underrettes hver måned, er unødvendigt strengt og vil 
sandsynligvis være uforholdsmæssigt i lyset af de høje omkostninger i forbindelse med 
måleløsninger. Området er endvidere allerede dækket af artikel 13 i direktivet om 
energitjenester. På et konkurrencemarked vil ekstraomkostninger i sidste ende videreføres til 
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kundernes regning. Teksten ændres for at præcisere hensigten.

Ændringsforslag 545
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, idet processen varer højst en 
måned fra det tidspunkt, hvor alle de 
nødvendige oplysninger er tilgængelige og 
kontrakten mellem kunden og den nye 
leverandør er indgået, og frem til datoen 
for skiftet.

Or. en

Begrundelse

Et skift må ikke være uforholdsmæssig vanskeligt og tidskrævende for kunderne. Det er derfor 
vigtigt, at der fastlægges en tidsfrist for et skift.

Et skift skal ske let og hurtigt, og der må ikke være risiko for, at det trækkes i langdrag af 
nogen af de involverede parter. I forbindelse med dette skift skal der tages højde for tekniske 
krav, men de må ikke blive en hindring, der afholder kunderne fra at skifte leverandør og 
fastfryser markedsandele til fordel for nuværende leverandører.

Ændringsforslag 546
Nikolaos Vakalis 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, idet processen varer højst en 
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tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

måned fra det tidspunkt, hvor alle de 
nødvendige oplysninger er tilgængelige og 
kontrakten mellem kunden og den nye 
leverandør træder i kraft, og frem til 
datoen for skiftet. En kundes konto hos 
den tidligere leverandør afregnes ikke 
senere end en måned efter sidste leverance 
fra denne tidligere leverandør.

Or. en

Begrundelse

En af de vigtigste indikatorer for et konkurrencedygtigt og effektivt energimarked er, hvor let 
kunderne kan skifte leverandør. Det er derfor vigtigt, at der fastlægges en bestemt tidsfrist for 
et skift.

Ændringsforslag 547
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør afregnes ikke senere 
end en måned efter sidste leverance fra 
denne tidligere leverandør.

j) kan skifte leverandør når som helst i 
årets løb, og en kundes konto hos den 
tidligere leverandør opgøres senest to 
måneder efter sidste leverance fra denne 
tidligere leverandør.

Or. en

Begrundelse

Kravet bør slækkes for at tage højde for den tidligere leverandørs afhængighed af 
distributionsselskabet/den nye leverandør og af industrielle processer med hensyn til den 
endelige måleraflæsning.
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Ændringsforslag 548
Anne Laperrouze 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ja) En kundes konto hos den tidligere 
leverandør afregnes ikke senere end en 
måned efter sidste leverance fra denne 
tidligere leverandør."

Or. en

Begrundelse

Et skift må ikke være uforholdsmæssig vanskeligt og tidskrævende for kunderne. Det er derfor 
vigtigt, at der fastlægges en tidsfrist for et skift.

Et skift skal ske let og hurtigt, og der må ikke være risiko for, at det trækkes i langdrag af 
nogen af de involverede parter. I forbindelse med dette skift skal der tages højde for tekniske 
krav, men de må ikke blive en hindring, der afholder kunderne fra at skifte leverandør og 
fastfryser markedsandele til fordel for nuværende leverandører.

Ændringsforslag 549
Claude Turmes og Rebecca Harms 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ja) Det europæiske charter om 
energiforbrugernes rettigheder som 
foreslået af Kommissionen skal tjene som 
udgangspunkt for de retningslinjer for 
forbrugerbeskyttelse, som agenturet 
fremlægger forslag om for 
Kommissionen."

Or. en
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(Tilføjelse af et nyt litra ja) i bilag A til direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

I Det europæiske charter om energiforbrugernes rettigheder tages der hensyn til de relevante 
interessegruppers og arbejdsmarkedets parters synspunkter om forbrugerrettigheder, og 
chartret bør anerkendes i nærværende direktiv.

Ændringsforslag 550
Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ja) Det europæiske charter om 
energiforbrugernes rettigheder som 
foreslået af Kommissionen skal tjene som 
udgangspunkt for de retningslinjer for 
forbrugerbeskyttelse, som agenturet 
fremlægger forslag om for 
Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

I Det europæiske charter om energiforbrugernes rettigheder tages der hensyn til de relevante 
interessegruppers og arbejdsmarkedets parters synspunkter om forbrugerrettigheder, og 
chartret bør anerkendes i nærværende direktiv.

Ændringsforslag 551
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ja) Det europæiske charter om 
energiforbrugernes rettigheder som 
foreslået af Kommissionen skal tjene som 
udgangspunkt for de retningslinjer for 
forbrugerbeskyttelse, som agenturet 
fremlægger forslag om for 
Kommissionen."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt litra ja) i bilag A til direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Det europæiske charter om energiforbrugernes rettigheder tager hensyn til de relevante 
interessegrupper og arbejdsmarkedets parters synspunkter om forbrugerrettigheder og skal 
anerkendes inden for rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 552
Claude Turmes og Rebecca Harms

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"jb) Der oprettes et lovfæstet 
energiforbrugerorgan i alle 
medlemsstater. Dette organ skal 
repræsentere forbrugerne i formelle 
samråd om EU's energimarked. Dette 
organ skal sikre, at slutbrugerne beskyttes 
i tilstrækkelig grad i overensstemmelse 
med dette direktivs bestemmelser, og 
navnlig have ansvaret for at tilbyde 
kunderne uafhængig rådgivning og 
pålidelige oplysninger."

Or. en
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(Tilføjelse af et nyt litra jb) i bilag A til direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Selv om de nationale regulerende myndigheder tildeles beføjelser til at beskytte forbrugerne, 
er det nødvendigt, at forbrugerne får deres eget formelle talerør. Den nationale regulerende 
myndighed og forbrugerorganet skal sikre samarbejde, udveksling af informationer og en 
konsekvent behandling af spørgsmål, som vedrører begge organer.

Ændringsforslag 553
Mia De Vits 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"jb) Der oprettes et lovfæstet 
energiforbrugerorgan i alle 
medlemsstater. Dette organ skal 
repræsentere forbrugerne i formelle 
samråd om EU's energimarked. Dette 
organ skal sikre, at slutbrugerne beskyttes 
i tilstrækkelig grad i overensstemmelse 
med dette direktivs bestemmelser, og 
navnlig have ansvaret for at tilbyde 
kunderne uafhængig rådgivning og 
pålidelige oplysninger."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt litra i bilag A til direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Selv om de nationale regulerende myndigheder tildeles beføjelser til at beskytte forbrugerne, 
er det nødvendigt, at forbrugerne får deres eget formelle talerør. Den nationale regulerende 
myndighed og forbrugerorganet skal sikre samarbejde, udveksling af informationer og en 
konsekvent behandling af spørgsmål, som vedrører begge organer.
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Ændringsforslag 554
Hannes Swoboda 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/55/EF
Bilag A – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"jb) Der oprettes et lovfæstet 
energiforbrugerorgan i alle 
medlemsstater. Dette organ skal 
repræsentere forbrugerne i formelle 
samråd om EU's energimarked. Dette 
organ skal sikre, at slutbrugerne beskyttes 
i tilstrækkelig grad i overensstemmelse 
med dette direktivs bestemmelser, og 
navnlig have ansvaret for at tilbyde 
kunderne uafhængig rådgivning og 
pålidelige oplysninger."

Or. en

Begrundelse

Selv om de nationale regulerende myndigheder tildeles beføjelser til at beskytte forbrugerne, 
er det nødvendigt, at forbrugerne får deres eget formelle talerør. Den nationale regulerende 
myndighed og forbrugerorganet skal sikre samarbejde, udveksling af informationer og en 
konsekvent behandling af spørgsmål, som vedrører begge organisationer.

Ændringsforslag 555
Giles Chichester 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne ophæver alle love, 
regler og administrative bestemmelser, 
som forhindrer et naturgasselskab eller en 
regulerende eller anden myndighed i at 
opfylde deres forpligtelser eller udøve 
deres beføjelser eller forpligtelser i 
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henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

De regulerende myndigheder kan muligvis ikke udøve deres retmæssige beføjelser eller 
forpligtelser i henhold til dette direktiv på grund af national lovgivning. Kunstigt lave 
regulerede tariffer, som generelt er fastsat i national lovgivning, kan forhindre den nationale 
regulerende myndighed i at sikre, at der ikke forekommer krydssubsidiering, og den nationale 
lovgivning kan være til hinder for bestemte foranstaltninger (f.eks. handel med gaskapacitet) i 
visse medlemsstater. En eventuel gennemførelse betyder ligeledes, at sådanne hindringer for 
effektiv konkurrence fjernes.

Ændringsforslag 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata og Catherine Trautmann 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen aflægger årligt rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om den 
formelle og praktiske gennemførelse af 
dette direktiv i de enkelte medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Dette bør sikre en effektiv gennemførelse af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag 557
Angelika Niebler 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor en offentligt kontrolleret enhed 
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er direkte eller indirekte involveret i 
opkøb af dele af et vertikalt integreret 
selskab, skal prisen for en sådan 
transaktion meddeles Kommissionen. En 
sådan meddelelse omfatter certificering af 
værdien af de underliggende aktiver fra et 
internationalt revisionsselskab.
Kommissionen anvender udelukkende 
sådanne oplysninger til at udøve kontrol 
med statsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der garanteres ens betingelser for statsejede og privatejede selskaber.

Ændringsforslag 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov og Anni Podimata 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Seks år efter dette direktiv er trådt i 
kraft, aflægger Kommissionen på 
baggrund af offentlige høringer og 
drøftelser med de kompetente 
myndigheder og efter at have modtaget en 
udtalelse fra Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder, rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om ønsket 
om at fastholde eller ændre dette direktiv.
De mange forskellige typer 
omstruktureringer af gasselskaber
omhandlet i artikel 7a-7d og artikel 9 og 
9b i direktiv 2003/55/EF verificeres, 
navnlig med hensyn til hvor effektiv en 
indvirkning de har på netadgang og de 
nødvendige investeringer.

Or. en
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Begrundelse

Dette bør sikre en effektiv gennemførelse af direktivets bestemmelser.
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