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Ändringsförslag 428
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) utan att det påverkar förfarandet enligt 
artikel 9.2c, för den första tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet, godkänna den 
investeringsplanering och den fleråriga 
utvecklingsplan för nätet som presenteras 
på en årlig basis av den oberoende 
systemansvarige,

(c) utan att det påverkar förfarandet enligt 
artikel 9.2c, för den första tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet, godkänna den 
investeringsplanering och den fleråriga 
utvecklingsplan för nätet som presenteras 
vartannat år av den oberoende 
systemansvarige,

Or. en

Ändringsförslag 429
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter 
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få 
befogenheter att

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter 
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få 
befogenheter att

(a) fatta bindande beslut om gasföretag, (a) fatta bindande beslut om nätoperatörer,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
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överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

gasmarknaderna fungerar,

(c) begära den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den 
ska kunna utföra sina uppgifter,

(b) begära den information från 
nätoperatörerna som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter,

(d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner mot 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv eller 
enligt beslut av tillsynsmyndigheten eller 
byrån,

(d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner mot 
nätoperatörer som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv eller 
enligt beslut av tillsynsmyndigheten eller 
byrån,

(e) göra erforderliga undersökningar och få 
befogenheter vad gäller instruktioner för 
tvistlösning enligt punkterna 7 och 8, och

(e) göra erforderliga undersökningar och få 
befogenheter vad gäller instruktioner för 
tvistlösning enligt punkterna 7 och 8,

(f) godkänna skyddsåtgärder enligt 
artikel 26.

(f) godkänna skyddsåtgärder enligt 
artikel 26.

Or. en

Motivering

Syftet med detta direktiv är att skapa lika konkurrensvillkor för gasföretag på EU-marknaden. 
Det är viktigt att göra en tydlig åtskillnad mellan tillsynsmyndigheter och 
konkurrensmyndigheter.

Ändringsförslag 430
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 

3. Medlemsstaterna ska sörja för att 
tillsynsmyndigheten får de behörigheter
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
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och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få 
befogenheter att

och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få behörighet
att

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna får i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen och försvaga deras ställning på marknaden även 
när företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Det går inte att inse varför 
tillsynsmyndigheterna skulle ha befogenheter att friare ingripa än kartellmyndigheterna, vilka 
ursprungligen hade ansvaret för att fastställa att överträdelser av konkurrensreglerna skett. 

Ändringsförslag 431
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter 
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få 
befogenheter att

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheterna får de befogenheter 
som krävs för att inom definierade ramar
utföra de uppgifter som anges i punkterna 1 
och 2 på ett effektivt och snabbt sätt. Inom 
definierade ramar som är förenliga med 
nationell lagstiftning ska 
tillsynsmyndigheterna ha rätt att

Or. en

Ändringsförslag 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter 
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få 
befogenheter att

3. Member Medlemsstaterna ska 
säkerställa att tillsynsmyndigheterna får de 
befogenheter som krävs för att inom 
definierade ramar utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
och snabbt sätt. Inom definierade ramar 
som är förenliga med nationell 
lagstiftning ska tillsynsmyndigheterna ha 
rätt att

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör ansvara för att se till att bestämmelserna följs. Detta ska ske inom 
definierade rättsliga ramar (som grundas på detta direktiv) och i enlighet med deras 
nationella rättsliga mandat.

Ändringsförslag 433
Toine Manders

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter 
som krävs för att utföra de uppgifter som 
anges i punkterna 1 och 2 på ett effektivt 
och snabbt sätt. För detta ändamål ska 
tillsynsmyndigheterna minst få 
befogenheter att

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillsynsmyndigheten får de befogenheter 
som krävs för att inom definierade ramar 
och i enlighet med vad som uppdragits åt 
dem med stöd av nationell lagstiftning
utföra de uppgifter som anges i punkterna 1 
och 2 på ett effektivt och snabbt sätt. 
Tillsynsmyndigheterna ska minst få 
befogenheter att

Or. en
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Ändringsförslag 434
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fatta bindande beslut om gasföretag, (a) fatta bindande beslut om nätoperatörer,

Or. de

Motivering

Åtgärder bör vidtas endast i de fall att det verkligen brutits mot tillsynsreglerna. Tanken på 
gasöverlåtelse bör avvisas.

Ändringsförslag 435
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fatta bindande beslut om gasföretag, (a) fatta bindande beslut om nätoperatörer,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna får i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen och försvaga deras ställning på marknaden även 
när företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Det går inte att inse varför 
tillsynsmyndigheterna skulle ha befogenheter att friare ingripa än kartellmyndigheterna, vilka 
ursprungligen hade ansvaret för att fastställa att överträdelser av konkurrensreglerna skett. 
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Ändringsförslag 436
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om 
överträdelser av tillsynsreglerna har skett, 
besluta om vilka lämpliga proportionella 
åtgärder som behövs för att främja en 
effektiv nätdrift,

Or. de

Motivering

Åtgärder bör vidtas endast i de fall att det verkligen brutits mot tillsynsreglerna. Tanken på 
gasöverlåtelse bör avvisas.

Ändringsförslag 437
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar,
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korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna får i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen och försvaga deras ställning på marknaden även 
när företagen inte brutit mot konkurrensreglerna. Det går inte att inse varför 
tillsynsmyndigheterna skulle ha befogenheter att friare ingripa än kartellmyndigheterna, vilka 
ursprungligen hade ansvaret för att fastställa att överträdelser av konkurrensreglerna skett.

Ändringsförslag 438
Norbert Glante

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar,

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna får i kommissionens förslag befogenhet att vidta 
strukturella åtgärder mot energiföretagen efter eget förgottfinnande. Det går inte att inse 
varför sådana åtgärder ska kunna vidtas även om inga överträdelser skett.
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Ändringsförslag 439
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och föreslå 
behöriga myndigheter vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, 

Or. fr

Motivering

I avsaknad av en tydlig konkurrensram skulle detta förslag ge tillsynsmyndigheterna en 
absolut och oförutsägbar befogenhet att göra ingripanden på marknaden och intrång på de 
nationella konkurrensmyndigheternas ansvarsområden. Förutom att gasöverlåtelse inte är 
någon bra lösning (med artificiella försörjningskällor och faktisk försäljning av gas på andra 
villkor än på målmarknaden) skulle en sådan befogenhet strida mot den harmonisering av 
reglerna på den inre marknaden som eftersträvas. 

Ändringsförslag 440
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 

(b) samarbeta med den nationella 
konkurrensmyndigheten för att undersöka 
hur gasmarknaderna fungerar och vidta
lämpliga proportionella åtgärder som 



AM\715991SV.doc 11/99 PE404.589v01-00

SV

skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

behövs för att främja en effektiv 
konkurrens och för att garantera att 
marknaden fungerar på ett korrekt sätt,

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna bör ha ansvar för att se till att bestämmelserna följs inom definierade 
rättsliga ramar. Det bör finnas ett tydligt förfarande för överklagande som kan användas för 
att ifrågasätta tillsynsmyndighetens bedömning. Konkurrenslagstiftningens efterlevnad bör 
säkerställas av konkurrensmyndigheterna, inte av en oberoende tillsynsmyndighet. För att 
främja investeringar måste ramarna för tillsynsmyndigheternas arbete åtminstone vara 
tydliga och fasta.

Ändringsförslag 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) samarbeta med den nationella 
konkurrensmyndigheten för att undersöka 
hur gasmarknaderna fungerar och, med 
utgångspunkt i dessa undersökningar och 
i enlighet med vad som uppdragits åt dem 
med stöd av nationell lagstiftning, besluta 
om vilka lämpliga proportionella åtgärder 
som behövs för att se till att skyldigheterna 
enligt detta direktiv eller enligt beslut som 
fattats av tillsynsmyndigheten eller byrån 
fullgörs,

Or. en

Motivering

Konkurrenslagstiftningens efterlevnad bör säkerställas av konkurrensmyndigheterna, inte av 
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en oberoende tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag 442
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om 
överträdelser av regelverket har skett, 
besluta om vilka lämpliga proportionella 
åtgärder som behövs för att främja en 
effektiv nätdrift,

Or. en

Motivering

I regel finns en adekvat konkurrenslagstiftning på både EU-nivå och nationell nivå som ska 
tillämpas vid missbruk av marknadsställning. Denna riskerar att urholkas genom textens 
föreslagna lydelse.  Att åtgärderna ska vara adekvata behöver inte anges. Program för 
gasöverlåtelse skulle skapa en parallell marknad vid sidan av gasmarknaderna och försämra 
likviditeten på de senare. Bestämmelsen skapar mycket stor osäkerhet för investerarna.

Ändringsförslag 443
Toine Manders

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella (b) i samarbete med den nationella 
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konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, mot 
bakgrund av dessa undersökningar, 
besluta om vilka lämpliga proportionella 
åtgärder som behövs för att främja en 
effektiv konkurrens och för att garantera att 
marknaden fungerar på ett korrekt sätt, 
inklusive program för gasöverlåtelse,

Or. en

Motivering

I de flesta rättssystem i EU kommer en domstol endast att kunna kontrollera om 
tillsynsmyndigheten har följt rätt beslutsförfarande (marginell kontroll) för att fatta beslutet.

Ändringsförslag 444
Eluned Morgan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse; se till att det skapas en 
verkligt konkurrensutsatt EU-marknad 
genom att föreskriva ett inkrementellt 
frigörande av gas till faktiska kostnader, 
så att inget enskilt företag får ha en större 
andel än 20 procent av någon berörd 
marknad 2020; den berörda marknaden 
ska definieras av kommissionen,
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Or. en

Motivering

För att säkerställa att en eller flera marknadsaktörer inte har en dominerande ställning på en 
given marknad ska de nationella tillsynsmyndigheterna ha rätt att begränsa ett gasföretags 
markandsandel till 20 procent. Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, 
särskilt de med dominerande marknadsaktörer som i flera fall har gjort sig skyldiga till 
maktmissbruk, och garantera andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt med 
att marknaderna blir mer integrerade kommer marknadens geografiska storlek att öka, vilket 
gör det möjligt för företagen att expandera.

Ändringsförslag 445
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse,

(b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, om inga 
överträdelser av konkurrensreglerna har 
skett, besluta om vilka lämpliga 
proportionella åtgärder som behövs för att 
främja en effektiv konkurrens och för att 
garantera att marknaden fungerar på ett 
korrekt sätt, inklusive program för 
gasöverlåtelse; se till att det skapas en 
verkligt konkurrensutsatt EU-marknad 
genom att föreskriva ett inkrementellt 
frigörande av gas till faktiska kostnader, 
så att inget enskilt företag får ha en större 
andel än 50 procent av någon berörd 
marknad 2020; den berörda marknaden 
ska definieras av kommissionen,

Or. en

Motivering

För att säkerställa att en eller flera marknadsaktörer inte har en dominerande ställning på en 
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given marknad ska de nationella tillsynsmyndigheterna ha rätt att begränsa ett gasföretags 
markandsandel till 50 procent. Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, 
särskilt de med dominerande marknadsaktörer som i flera fall har gjort sig skyldiga till 
maktmissbruk, och garantera andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde.  I takt med 
att marknaderna blir mer integrerade kommer marknadens geografiska storlek att öka, vilket 
gör det möjligt för företagen att expandera.

Ändringsförslag 446
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ba) om inga överträdelser av 
konkurrensreglerna har skett, vidta 
åtgärder ifall mindre än 20 procent av 
inflödet av den angivna gasen vid 
inträdespunkterna till en medlemsstat 
eller berörd marknad erbjuds på 
grossistmarknaden genom ett öppet och 
icke-diskriminerande förfarande, 
exempelvis på en börsmarknad.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att underlätta marknadstillträde för nya och mindre gasbolag och 
till att skapa en öppnare prissättning på gasmarknaden.

Ändringsförslag 447
Alejo Vidal-Quadras

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

(c) begära den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter,

(c) inhämta den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter, bland annat 
skäl till nekanden att ge tredje part 
tillträde och uppgifter om åtgärder som 
krävs för att stärka nätet, samt vid behov 
samarbeta med finansmarknadernas 
tillsynsmyndigheter,

Or. en

Motivering

För att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna övervaka hur gasmarknaden fungerar 
bör de kunna få alla relevanta uppgifter från gasföretagen.

Ändringsförslag 448
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) begära den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter,

(c) inhämta den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter, bland annat 
skäl till nekanden att ge tredje part 
tillträde och uppgifter om åtgärder som 
krävs för att stärka nätet, samt vid behov 
samarbeta med finansmarknadernas 
tillsynsmyndigheter,

Or. en

Motivering

För att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna övervaka hur naturgasmarknaden 
fungerar bör de kunna få alla relevanta uppgifter från naturgasföretagen.
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Ändringsförslag 449
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) begära den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter,

(c) enligt medlemsstaternas befintliga 
förfaranden för informationsinhämtning 
begära den information från 
naturgasföretagen som krävs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 450
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner mot 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv eller 
enligt beslut av tillsynsmyndigheten eller 
byrån,

(d) införa lämpliga sanktioner mot 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv eller 
enligt beslut av tillsynsmyndigheten eller 
byrån,

Or. en
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Ändringsförslag 451
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tillsynsmyndigheten ska ansvara för att, 
innan dessa träder i kraft, godkänna 
villkoren för 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna. Dessutom strider 
tillsynsmyndigheternas behörighet att fastställa tarifferna mot artikel 19, enligt vilken 
tillträde måste beviljas på grundval av godkända tariffer.

Ändringsförslag 452
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till lagring av gas i 
rörledning, där detta är tekniskt och/eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt 
tillträde till systemet för leverans till 
kunderna, och till LNG-anläggningar;
dessa tariffer ska spegla de faktiska 
kostnaderna i den mån de motsvarar 
kostnaderna för en effektiv och 
strukturellt jämförbar operatör och vara 
insynsvänliga; de ska utformas så att 
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nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

Or. en

Motivering

Texten i led a syftar till att täcka bristen på krav på kostnadsspeglande distributionstariffer i 
direktiven/förordningarna. Genom den föreslagna ordalydelsen kommer de aktuella 
bestämmelserna i förordningen om gasöverföring att gälla även gasdistribution och 
LNG-anläggningar (om dessa inte omfattas av undantag). Dessutom innebär ordalydelsen att 
lagring av gas i rörledning alltid kommer att omfattas av reglerat tillträde för tredje part, i 
stället för att medlemsstaterna som hittills kan välja mellan reglerat och förhandlat tillträde 
för tredje part.

Ändringsförslag 453
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar;
dessa tariffer ska spegla de faktiska 
kostnaderna i den mån de motsvarar 
kostnaderna för en effektiv och
strukturellt jämförbar operatör och vara 
insynsvänliga; de ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

Or. en
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Motivering

Led a syftar till att täcka bristen på krav på kostnadsspeglande distributionstariffer i 
direktiven/förordningarna.

Ändringsförslag 454
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, och metoderna för att 
beräkna dessa eller, alternativt, metoder 
för fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dessa metoder, samt 
villkor och tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar inbegripet metoderna 
för att beräkna dessa eller, alternativt, 
metoder för fastställande eller 
godkännande av tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar och övervakningen av 
dessa metoder; dessa tariffer ska utformas 
så att nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt; detta kan omfatta särskilda 
bestämmelser för nya investeringar, och

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att 
fastställa eller godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem 
eller, alternativt, ges ansvaret för metoderna för hur överförings- och distributionstarifferna 
ska fastställas eller godkännas samt för övervakningen av hur dessa metoder tillämpas.

Samma sak ska gälla för tillträde till LNG-anläggningar.
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Ändringsförslag 455
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, och metoderna för att 
beräkna dessa eller, alternativt, metoder 
för fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dessa metoder, samt 
villkor och tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar inbegripet metoderna 
för att beräkna dessa eller, alternativt, 
metoder för fastställande eller 
godkännande av tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar och övervakningen av 
dessa metoder; dessa tariffer ska utformas 
så att nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt; detta kan omfatta särskilda 
bestämmelser för nya investeringar, och

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att 
fastställa eller godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem 
eller, alternativt, ges ansvaret för metoderna för hur överförings- och distributionstarifferna 
ska fastställas eller godkännas samt för övervakningen av hur dessa metoder tillämpas. 
Samma sak bör gälla för tillträde till LNG-anläggningar.
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Ändringsförslag 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, och metoderna för att 
beräkna dessa eller, alternativt, metoder 
för fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dessa metoder, samt 
villkor och tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar inbegripet metoderna 
för att beräkna dessa eller, alternativt, 
metoder för fastställande eller 
godkännande av tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar och övervakningen av 
dessa metoder; dessa tariffer ska utformas 
så att nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt;. detta kan omfatta särskilda 
bestämmelser för nya investeringar, och

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att 
fastställa eller godkänna överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem 
eller, alternativt, ges ansvaret för metoderna för hur överförings- och distributionstarifferna 
ska fastställas eller godkännas samt för övervakningen av hur dessa metoder tillämpas. 
Samma sak ska gälla för tillträde till LNG-anläggningar.
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Ändringsförslag 457
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, och metoderna för att 
beräkna dessa eller, alternativt, metoder 
för fastställande eller godkännande av 
överförings- och distributionstariffer och 
övervakningen av dessa metoder, samt 
villkor och tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar inbegripet metoderna 
för att beräkna dessa eller, alternativt, 
metoder för fastställande eller 
godkännande av tariffer för tillträde till 
LNG-anläggningar och övervakningen av 
dessa metoder; dessa tariffer ska utformas 
så att nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att de nationella tillsynsmyndigheterna faktiskt ges ansvaret för att 
fastställa eller godkänna a) överförings- och distributionstarifferna och metoderna för dem 
eller, alternativt, b) metoderna för hur överförings- och distributionstarifferna ska fastställas 
eller godkännas samt för övervakningen av hur dessa metoder tillämpas.

Ändringsförslag 458
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar
och metoderna för att beräkna dem eller, 
alternativt, metoderna för fastställande 
eller godkännande av överförings- och 
distributionstariffer och övervakningen av 
dem; dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

Or. en

Motivering

Det måste råda insyn i systemet, så att alla marknadsaktörer garanteras tillträde, och de 
nationella tillsynsmyndigheterna måste trygga möjligheten att kunna planera på ett effektivt 
sätt.

Ändringsförslag 459
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer och metoderna som 
används för att beräkna dessa tariffer, 
samt villkor och tariffer, eller åtminstone 
metoderna som används för att beräkna 
dessa tariffer, för tillträde till 
LNG-anläggningar. Dessa tariffer och 
metoder ska utformas så att nödvändiga 
investeringar i näten och 
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sikt, och LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna. Dessutom strider 
tillsynsmyndigheternas behörighet att fastställa tarifferna mot artikel 19, enligt vilken 
tillträde måste beviljas på grundval av godkända tariffer.

Ändringsförslag 460
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar.
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, eller metoderna som 
används för att beräkna dessa tariffer,
samt villkor och tariffer, eller metoderna 
som används för att beräkna dessa 
tariffer, för tillträde till LNG-anläggningar. 
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha den flexibilitet som krävs för att fastställa både 
tarifferna och metoden för att beräkna tarifferna.
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Ändringsförslag 461
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar. 
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar. 
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och 
LNG-anläggningarna kan göras på ett sätt 
som gör det möjligt att säkra nätens och 
LNG-anläggningarnas funktion på längre 
sikt, och i tarifferna kan också en 
särbehandling ur tillsynssynvinkel av nya 
infrastrukturer kan föreskrivas och

Or. de

Motivering

Metoderna och/eller övervakningen av hur tarifferna för överföring och distribution fastställs 
genom byråns försorg bör lämna utrymme för nödvändiga investeringar i nätverket av 
LNG-anläggningar.

Ändringsförslag 462
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
24c – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 463
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Led b grundas på ERGEG:s riktlinjer för god praxis för gasbalansering och bekräftar 
principen att TSO:ernas balanseringsverksamhet ska vara intäktsneutral i möjligaste mån.



PE404.589v01-00 28/99 AM\715991SV.doc

SV

Ändringsförslag 464
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ba) tillhandahållande av tjänster för 
gaskvalitet.”

Or. en

Motivering

Vid sidan av att fastställa/godkänna villkoren för anslutning och balanstjänster måste de 
nationella tillsynsmyndigheterna också övervaka/reglera tillhandahållandet av tjänster för 
omvandling av gaskvalitet (också här med reglerat tillträde för tredje part), eftersom detta 
annars kan bli ett stort hinder för nya aktörer och hämma konkurrensen.

Ändringsförslag 465
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(ba) tillhandahållande av tjänster för 
gaskvalitet på marknaden.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste också övervaka/reglera tillhandahållandet av 
tjänster för omvandling av gaskvalitet, eftersom detta annars kan bli ett stort hinder för nya 
aktörer och hämma konkurrensen.
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Ändringsförslag 466
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, i sin kontroll kunna välja 
mellan att godkänna själva tarifferna och att godkänna tariffmetoderna.

Ändringsförslag 467
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av villkoren för tarifferna
och balanstjänsterna ska 
tillsynsmyndigheten se till att nätoperatörer 
får de incitament som krävs, på både kort 
och lång sikt, för att öka effektiviteten, 
främja integrationen av marknaden och 
stödja forskningsverksamhet på området.

    en
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Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att TSO:ernas balanseringsverksamhet 
bedrivs på ett öppet och insynsvänligt sätt, så att alla marknadsaktörer garanteras lika 
villkor.

Ändringsförslag 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av villkoren för tarifferna
och balanstjänsterna ska 
tillsynsmyndigheten se till att nätoperatörer 
får de incitament som krävs, på både kort 
och lång sikt, för att öka effektiviteten, 
främja integrationen av marknaden och 
stödja forskningsverksamhet på området.

    en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna måste se till att TSO:ernas balanseringsverksamhet 
bedrivs på ett öppet och insynsvänligt sätt, så att alla marknadsaktörer garanteras lika 
villkor.

Ändringsförslag 469
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller fastställande eller 
godkännande av tariffer ska 

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

att beräkna tariffer ska 
tillsynsmyndigheten se till att nätoperatörer 
får de incitament som krävs, på både kort 
och lång sikt, för att öka effektiviteten, 
främja integrationen av marknaden och 
stödja forskningsverksamhet på området.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha den flexibilitet som krävs för att fastställa inte 
bara tarifferna utan även hur de beräknas.

Ändringsförslag 470
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Man bör inte använda sig av fastställandet av tariffer för att uppmuntra till 
forskningsincitament utan något specifikt mål om hur forskningen ska tillämpas på 
nätföretag. Forskning kan betraktas som ett medel snarare än ett mål, och när det gäller 
reglering av nättariffer bör forskningsincitament endast gälla mål som effektivitet och 
marknadsintegration.
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Ändringsförslag 471
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 472
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 473
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheternas formella godkännande av förfarandena för hantering av 
överbelastning måste därför anges tydligt, så att en god efterlevnad av förordning 1775/2005 
kan garanteras.
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Ändringsförslag 474
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överföringssystemen ändrar de villkor, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

Or. de

Motivering

Lagrings- och LNG-systemen utgör inte någon monopoliserad marknad. Reglering av deras 
verksamhet äventyrar dessutom den nuvarande konkurrensen och de planerade 
investeringarna i anläggande av ytterlig nödvändig gaslagringskapacitet.

Ändringsförslag 475
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska vara befogade
att vid behov begära att de systemansvariga 
för överförings-, LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.
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Or. de

Motivering

Omnämnandet av lagringssystemen ska inte finnas med eftersom en reglering av avgifterna 
för lagring är konkurrenshämmande. Lagringsanläggningar för gas är inget 
marknadsmonopol. På detta område har en marknad med fungerande konkurrens vunnit 
insteg. En reglering äventyrar den nuvarande konkurrensen och de planerade investeringarna 
i anläggande av ytterlig nödvändig gaslagringskapacitet. Sådan kapacitet är oumbärlig med 
tanke på EU:s försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 476
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 477
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 

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

överförings-, LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

Or. en

Motivering

För att se till att det inom unionen råder såväl konkurrenskraftiga marknadsförhållanden som 
försörjningstrygghet bör tillsynsmyndigheterna inte vara bemyndigade att påverka tarifferna 
för lagring eftersom detta skulle hämma investeringar i planerad eller utökad lagerkapacitet. 
Till skillnad från vad som gäller för andra nätoperatörer dikteras marknaden för 
systemansvariga för lagringssystem inte av ett naturligt monopol, och varje form av reglering 
skulle därför utgöra hinder för konkurrens och investeringar.

Ändringsförslag 478
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de ansvariga för 
infrastruktur som omfattas av reglerat 
tredjepartstillträde enligt bestämmelserna 
i artiklarna 18, 19.4 och 20 ändrar 
villkoren, inbegripet de tariffer som avses i 
denna artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

Or. fr

Motivering

Tar hänsyn till att direktivet ger möjlighet till ett icke reglerat tredjepartstillträde i vissa fall 
(om undantag beviljas enligt artikel 22 eller då en medlemsstat väljer förhandlat tillträde till 
lagringsanläggningar (artikel 19.3).  
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Ändringsförslag 479
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de ansvariga för 
infrastruktur som omfattas av reglerat 
tredjepartstillträde enligt bestämmelserna 
i artiklarna 18, 19.4 och 20 ändrar 
villkoren, inbegripet de tariffer som avses i 
denna artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

Or. fr

Motivering

Tar hänsyn till att direktivet ger möjlighet till ett icke reglerat tredjepartstillträde i vissa fall 
(om undantag beviljas enligt artikel 22 eller då en medlemsstat väljer förhandlat tillträde till 
lagringsanläggningar (artikel 19.3).  

Ändringsförslag 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överförings-, lagrings- LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överförings-, lagrings-, LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor 
som avses i denna artikel, för att säkerställa 
att de är proportionella och tillämpas på ett 
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proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

icke-diskriminerande sätt. Om 
fastställandet av överförings-, lagrings-
LNG- och distributionstariffer försenas 
ska tillsynsmyndigheterna ha befogenhet 
att fastställa preliminära överförings- och 
distributionstariffer och att fatta beslut 
om lämpliga kompensationsåtgärder i 
händelse att de slutliga tarifferna skiljer 
sig från de preliminära tarifferna.

Or. en

Ändringsförslag 481
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överförings-, lagrings-, LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor 
som avses i denna artikel, för att säkerställa 
att de är proportionella och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt. Om 
fastställandet av överförings-, lagrings-
LNG- och distributionstariffer försenas 
ska tillsynsmyndigheterna ha befogenhet 
att fastställa preliminära överförings- och 
distributionstariffer och att fatta beslut 
om lämpliga kompensationsåtgärder i 
händelse att de slutliga tarifferna skiljer 
sig från dessa preliminära tariffer.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha denna befogenhet att se till att de 
systemansvariga för överförings- respektive distributionsnäten vidtar lämpliga åtgärder.
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Ändringsförslag 482
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överförings-, lagrings-, LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor, 
inbegripet de tariffer och metoder som 
avses i denna artikel, för att säkerställa att 
de är proportionella och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 483
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Parter som har ett klagomål mot en 
systemansvarig för överförings-, LNG-
eller distributionssystem får inge 
klagomålet till tillsynsmyndigheten som i 
egenskap av tvistlösningsmyndighet ska 
fatta ett beslut inom två månader efter det 
att klagomålet mottagits. Denna period får 
förlängas med två månader om 
tillsynsmyndigheten samlar in ytterligare 
upplysningar. Perioden får förlängas 

7. Parter som har ett klagomål mot en 
systemansvarig för överförings-, LNG-, 
lagrings- eller distributionssystem får inge 
klagomålet till tillsynsmyndigheten som i 
egenskap av tvistlösningsmyndighet ska 
fatta ett beslut inom två månader efter det 
att klagomålet mottagits. Denna period får 
förlängas med två månader om 
tillsynsmyndigheten samlar in ytterligare 
upplysningar. Perioden får förlängas 
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ytterligare om den klagande samtycker till 
detta. Ett sådant beslut ska vara bindande 
såvida inte det upphävs vid ett 
överklagande.

ytterligare om den klagande samtycker till 
detta. Ett sådant beslut ska vara bindande 
såvida inte det upphävs vid ett 
överklagande.

    en

Motivering

Det bör vara möjligt att inge klagomål mot systemansvariga för lagringssystem.

Ändringsförslag 484
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör, precis som inom det rådande regelverket, kunna välja mellan att 
kontrollera själva tarifferna och att kontrollera tariffmetoderna.
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Ändringsförslag 485
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

I somliga medlemsstaterna kommer det an på konkurrensmyndigheterna att ingripa i frågor 
som berör konkurrensen. I andra har däremot tillsynsmyndigheterna fått detta i uppdrag. 
Föreskrifterna i artikel 24c.9 strider därför mot hur rättssystemen är utformade.

Ändringsförslag 486
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheten ska motivera sina 
beslut.

12. Tillsynsmyndighetens beslut ska vara 
bestyrkta, proportionerliga och 
nödvändiga, och ta vederbörlig hänsyn till 
de berörda marknadsaktörernas åsikter 
och gällande avtalsskyldigheter, liksom 
till de förväntade kostnaderna och 
fördelarna med beslutet. Besluten ska 
offentliggöras.
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Or. en

Ändringsförslag 487
Mary Honeyball

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheten ska motivera sina 
beslut.

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
motiveras på vederbörligt sätt.

Or. en

Motivering

Det behövs ett språkligt förtydligande, så att den nationella tillsynsmyndighetens oberoende 
kan garanteras.

Ändringsförslag 488
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Tillsynsmyndigheten ska motivera sina 
beslut.

12. Tillsynsmyndigheternas beslut ska 
motiveras på vederbörligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 489
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att garantera oberoendet och integriteten i nationella tillsynsmyndigheters beslut bör 
överklaganden hanteras av ett oberoende och neutralt organ, exempelvis en domstol, som inte 
står under privat eller politiskt inflytande. Detta är även i linje med artikel 24a.2, där det slås 
fast att tillsynsmyndigheterna ska vara fristående från andra offentliga eller privata enheter, 
marknadsintressen eller regeringar. Om överklagandena går via domstolarna bidrar detta till 
att tillsynsmyndigheternas beslut blir fria från politisk inblandning.

Ändringsförslag 490
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Det är en förutsättning för tillsynsmyndigheternas oberoende att det går att överklaga deras 
beslut till en oberoende och neutral myndighet. Detta motsvarar bestämmelserna i 
artikel 24a.2 om tillsynsmyndigheternas oberoende från alla offentliga och privata enheter 
samt från marknadsintressen och från regeringar. Om domstolarna är den instans som 
tillsynsmyndigheternas beslut kan överklagas till stärks beslutens oberoende karaktär.

Ändringsförslag 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Till följd av harmonisering av de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter och 
skyldigheter bör även förfarandena för överklagande harmoniseras.
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Ändringsförslag 492
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om att riktlinjer skulle få utfärdas med stöd av "det föreskrivande 
förfarande med kontroll" innebär avsevärt minskade rättigheter för Europaparlamentet och 
bör därför tillbakavisas.

Ändringsförslag 493
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 494
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

utgår

Or. de

Motivering

Förslaget om kommittéförfarande minskar Europaparlamentets möjligheter att utöva 
inflytande. Detta leder till att viktiga beslut om hur den inre marknaden för energi ska 
utformas inte kommer att fattas i demokratisk ordning genom lagstiftning. 
Kommittéförfarandet innebär här att olämpligt stora befogenheter överförs på kommissionen.

Ändringsförslag 495
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel.
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-

utgår
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väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 496
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

14. Kommissionen får ändra riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska ändras i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.
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Ändringsförslag 497
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Tillsynsmyndigheter ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
en optimal näthantering, effektivt fördela 
gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en viss 
sammanlänkningskapacitet inom 
regionen, som är ägnad att främja en 
effektiv konkurrens.

Or. de

Motivering

En gränsöverskridande kapacitet kräver också att det skapas nödvändiga förutsättningar 
inom infrastrukturen. Hit hör även tillräcklig sammanlänkningskapacitet.

Frågan om det ska utvecklas naturgasbörser som centrum för en fri marknad är en sak som 
bara marknaden, och under inga omständigheter tillsynsmyndigheterna, ska besluta om. 

Ändringsförslag 498
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsmyndigheter ska samarbeta 
åtminstone på regional nivå för att främja 
skapandet av fungerande arrangemang för 
en optimal näthantering, utveckla 
gemensamma naturgasbörser och fördela 

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

gränsöverskridande kapacitet, liksom för 
att säkerställa en miniminivå på 
sammanlänkningskapaciteten inom 
regionen så att en effektiv konkurrens kan 
utvecklas. Beslut från en 
tillsynsmyndighet som hindrar 
integreringen av gasmarknaderna på 
regional nivå ska anmälas till 
kommissionen och till byrån för 
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna.

Or. ro

Ändringsförslag 499
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 500
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d - punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

"2a. Tillsynsmyndigheterna har rätt att 
ingå avtal med andra tillsynsmyndigheter 
inom unionen för att främja samarbetet 
inom tillsynen."

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 501
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

"2a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska ha rätt att ingå avtal med övriga
nationella tillsynsmyndigheter inom EU i 
syfte att främja tillsynssamarbete.”

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna måste med stöd av nationell lagstiftning få ingå avtal med 
gemenskapens övriga tillsynsmyndigheter, för att samarbetet och konsekvens i tillsynsfrågor 
ska bli bättre.
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Ändringsförslag 502
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 
vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater. Dessa riktlinjer, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.

utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 503
Herbert Reul

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

1. Varje tillsynsmyndighet och 
kommissionen får begära ett yttrande från 
byrån i frågan om huruvida ett beslut som 
har fattats av en tillsynsmyndighet 
överensstämmer med de riktlinjer som 
avses i det här direktivet eller i förordning 
(EG) nr 1775/2005.

1. Varje tillsynsmyndighet och 
kommissionen får begära ett yttrande från 
byrån i frågan om huruvida ett beslut som 
har fattats av en tillsynsmyndighet 
överensstämmer med de riktlinjer som 
avses i det här direktivet eller i förordning 
(EG) nr 1775/2005.

2. Byrån ska avge sitt yttrande till den 
tillsynsmyndighet som har begärt det eller 
till kommissionen, beroende på vad som 
gäller, samt till den tillsynsmyndighet som 
har fattat det aktuella beslutet inom fyra 
månader.

2. Byrån ska avge sitt yttrande till den 
tillsynsmyndighet som har begärt det eller 
till kommissionen, beroende på vad som 
gäller, samt till den tillsynsmyndighet som 
har fattat det aktuella beslutet inom fyra 
månader.

3. Om den tillsynsmyndighet som har 
fattat beslutet inte följer byråns yttrande 
inom fyra månader från dagen för 
mottagandet ska byrån informera 
kommissionen om detta.
4. Varje tillsynsmyndighet får informera 
kommissionen om den anser att ett beslut 
som fattats av en tillsynsmyndighet inte 
överensstämmer med de riktlinjer som 
avses i det här direktivet eller i förordning 
(EG) nr 1775/2005 inom två månader 
från dagen för det beslutet.
5. Om kommissionen, inom två månader 
efter att ha informerats av byrån i 
enlighet med punkt 3 eller av en 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 4 
eller på eget initiativ inom tre månader 
från dagen för beslutet finner att det 
beslut som fattats av en tillsynsmyndighet 
ger anledning till allvarliga tvivel 
beträffande dess förenlighet med de 
riktlinjer som avses i det här direktivet 
eller i förordning (EG) nr 1775/2005, kan 
kommissionen besluta att inleda ett 
förfarande. Kommissionen ska i sådana 
fall uppmana tillsynsmyndigheten och de 
parter som berörs av tillsynsmyndighetens 
förfarande att yttra sig.
6. Om kommissionen beslutar att inleda 
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ett förfarande ska den inom högst fyra 
månader från dagen för beslutet fatta ett 
slutgiltigt beslut om att
(a) inte göra några invändningar mot 
tillsynsmyndighetens beslut,
eller
begära att den berörda 
tillsynsmyndigheten ändrar eller 
återkallar sitt beslut, om den anser att 
riktlinjerna inte följts.
7. Om kommissionen inte beslutar att 
inleda ett förfarande eller inte fattar 
något slutgiltigt beslut inom de tidsfrister 
som anges i punkterna 5 och 6 ska det 
anses att den inte har några invändningar 
mot tillsynsmyndighetens beslut.
8. Tillsynsmyndigheten ska följa 
kommissionens beslut om att ändra eller 
återkalla beslutet inom två månader, och 
ska informera kommissionen om detta.
9. Kommissionen ska anta riktlinjer för 
hur denna artikel ska tillämpas. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.

Or. en

Motivering

Det förfarande som avses i punkterna 3–9 i artikel 24e skulle innebära att en ordning införs 
där kommissionen skulle utfärda slutgiltiga och bindande beslut om tillämpningen av 
nationell lagstiftning. Detta inkräktar på medlemsstaternas befogenhet att tillämpa den egna 
lagstiftningen.
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Ändringsförslag 504
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24e - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska avge sitt yttrande till den 
tillsynsmyndighet som har begärt det eller 
till kommissionen, beroende på vad som 
gäller, samt till den tillsynsmyndighet som 
har fattat det aktuella beslutet inom 
fyra månader.

2. Byrån ska avge sitt yttrande till den 
tillsynsmyndighet som har begärt det eller 
till kommissionen, beroende på vad som 
gäller, samt till den tillsynsmyndighet som 
har fattat det aktuella beslutet inom 
två månader.

Or. de

Motivering

Kortare tidsfrist.

Ändringsförslag 505
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24e - punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska anta riktlinjer för hur 
denna artikel ska tillämpas. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

9. Kommissionen ska ändra riktlinjer för 
hur denna artikel ska tillämpas. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska ändras i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. de
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Motivering

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

Ändringsförslag 506
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för behöriga myndigheter, så 
att dessa kan utföra sina uppgifter.

Or. fr

Motivering

Villkoren för insamling av uppgifter om avtal med grossister bör vara klart fastställda och 
höra samman med de behöriga myndigheternas särskilda uppgifter. Behöriga myndigheter 
får även inbegripa andra organ än de som nämns i direktivförslaget.

Ändringsförslag 507
Herbert Reul

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



PE404.589v01-00 56/99 AM\715991SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
nödvändiga uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för  den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Det finns i grund och botten ingen orsak till att myndigheterna inte skulle få offentliggöra 
andra lagrade uppgifter än dem som inte innefattar handel med några finansiella instrument. 
Detta skulle utgöra en diskriminering av transaktioner med gasleveransavtal med grossister 
och systemansvariga för överföringssystem samt systemansvariga för LNG och avsevärt 
missgynna de berörda marknadsaktörerna, vilket också avsevärt skulle hindra tillträdet till 
marknaden.

Ändringsförslag 508
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst tre år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
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kommissionen. kommissionen.

Or. de

Motivering

Mindre byråkratiskt.

Ändringsförslag 509
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om avtal om samtliga 
transaktioner avseende gasleveranser och 
gasderivat med grossister, systemansvariga 
för överföringssystem och systemansvariga 
för lagring och LNG tillgängliga för den 
nationella tillsynsmyndigheten, den 
nationella konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Uppgiftskraven för LNG och lagring är omfattande och överskrider vad som anges i gällande 
riktlinjer. De uppgifter som ska överlämnas bör vara relevanta och proportionella. Värdet på 
de ytterligare uppgifter som krävs ifrågasätts.
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Ändringsförslag 510
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna ska innehålla information 
om berörda transaktioner, såsom regler om 
löptid, tillhandahållande och avräkning, 
mängd, datum och tider för verkställande, 
transaktionspriser och metoder för att 
identifiera den berörda grossisten liksom 
detaljerad information om alla oavräknade 
gasleveransavtal och gasderivat.

2. Uppgifterna kan innehålla information 
om berörda transaktioner, såsom regler om 
löptid, tillhandahållande och avräkning, 
mängd, datum och tider för verkställande, 
transaktionspriser och metoder för att 
identifiera den berörda grossisten liksom 
detaljerad information om alla oavräknade 
gasleveransavtal och gasderivat.

Or. de

Motivering

I artikel 24f bör endast beskrivas de grundläggande villkoren för skyldigheten att lagra 
uppgifter, men däremot inte exakt vad som ska ingå i dessa uppgifter. Detta bör anges i 
riktlinjerna för ändamålet.

Ändringsförslag 511
Dominique Vlasto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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direktiv 2004/39/EG.

Or. fr

Motivering

Ett offentliggörande av strategiska uppgifter skulle strida mot intressena hos EU:s 
gasimportörer, eftersom icke-producenter i EU på så vis skulle få information om sina 
konkurrenters försäljningsvillkor. Uppgifterna kan meddelas till de berörda myndigheterna 
men bör inte offentliggöras (detta är för övrigt en försiktighetsåtgärd som är regel för övriga 
sektorer inom näringslivet).

Ändringsförslag 512
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan skulle begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut som utformningen av den inre marknaden för energi 
skulle därigenom undandras det demokratiska lagstiftningsförfarandet. Om 
kommittéförfarandet användes här skulle följden bli en otillbörligt stor kompetensöverföring 
på kommissionen. De uppgifter som ska lagras representerar ekonomiskt känslig information 
som inte bör offentliggöras. Därför behövs det en klar skillnad mellan offentliggörande och 
lagring. 
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Ändringsförslag 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

får inte tillämpas på information om 
finansiella instrument som omfattas av 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 515
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen anta riktlinjer som 
fastställer metoder och villkor för 
bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter 
som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.

utgår

Or. de

Motivering

Den av kommissionen här föreslagna behörigheten att anta riktlinjer genom det 
”föreskrivande förfarandet med kontroll” begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt 
och bör avvisas.
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Ändringsförslag 516
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig 
tillämpning av denna artikel får 
kommissionen anta riktlinjer som 
fastställer metoder och villkor för 
bevarande av information liksom form 
och innehåll när det gäller de uppgifter 
som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.

utgår

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan skulle begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut om utformningen av den inre marknaden för energi skulle 
därigenom undandras det demokratiska lagstiftningsförfarandet. Om kommittéförfarandet 
användes här skulle följden bli en otillbörligt stor kompetensöverföring på kommissionen. 

Ändringsförslag 517
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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som ska bevaras. Dessa riktlinjer, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 518
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen anta
riktlinjer som fastställer metoder och 
villkor för bevarande av information 
liksom form och innehåll när det gäller de 
uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, 
som syftar till att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 30.3.

4. För att garantera en enhetlig tillämpning 
av denna artikel får kommissionen ändra
riktlinjer som fastställer metoder och 
villkor för bevarande av information 
liksom form och innehåll när det gäller de 
uppgifter som ska bevaras. Dessa riktlinjer, 
som syftar till att ändra icke-väsentliga 
delar av detta direktiv genom 
komplettering ska ändras enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 30.3.

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.
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Ändringsförslag 519
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom artikel 24f.2 i tillräcklig omfattning beskriver vilka uppgifter som ska bevaras, 
behövs ingen ytterligare specificering av riktlinjerna.

Ändringsförslag 520
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan skulle begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Viktiga beslut skulle därigenom undandras lagstiftningsförfarandet. I 
sista hand föregriper denna bestämmelse det gemensamma arbetet hos Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (EVTK), eftersom myndigheten och EVTK ger 
rekommendationer om huruvida transaktioner med gasleveransavtal och gasderivat ska 
omfattas av de krav på insyn (offentliggörande) i förväg eller i efterhand och, om så är fallet, 
hur dessa krav i så fall ska utformas.

Ändringsförslag 521
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. När det gäller transaktioner avseende 
gasderivat mellan leveransföretag å ena 
sidan och grossister, systemansvariga för 
överföringssystem och systemansvariga för 
lagring och LNG å andra sidan ska denna 
artikel tillämpas först när de riktlinjer som 
avses i punkt 4 har antagits.

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.
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Ändringsförslag 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 24fa

Tillsyningsbefogenheter för att främja 
konkurrens på gasmarknaden
1. Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 24c.3 b ska nationella 
tillsynsmyndigheter ställa följande krav 
på systemanvändare med stark ställning 
på marknaden enligt artikel 22h:
a) Skyldighet att garantera insyn när det 
gäller offentliggörande av specifik 
information som redovisningsuppgifter, 
tekniska specifikationer, specifika 
uppgifter om försäljningsavtal, villkor för 
leverans av och tillgång till tjänster samt 
priser.
b) Om systemanvändaren diskriminerar 
vissa avtalsparter när det gäller samma 
transaktioner kan tillsynsmyndigheten
ålägga denne en skyldighet att behandla 
alla lika, som i synnerhet innebär att 
denne ska avskaffa varje mer betydande 
avtalsklausul som anses diskriminerande, 
när det gäller bland annat priser, 
betalningsfrister och diskriminerande 
villkor och metoder vid försäljning och 
köp, samt avskaffa varje avtalsklausul 
som innehåller villkor om åtaganden för 
att avtalet ska ingås, vilka på grund av sin 
art eller mot bakgrund av vanlig 
avtalspraxis inte utgör en del av 
avtalsinnehållet.
c) Om bristen på effektiv konkurrens 
medför att systemanvändaren kan 
bibehålla priser på en överdrivet låg eller 
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hög nivå, kan den nationella 
tillsynsmyndigheten ålägga 
systemanvändaren skyldigheter i samband 
med tillfälliga priskontroller, inbegripet 
krav på att priser ska knytas till 
kostnaderna och skyldigheter avseende 
kostnadsredovisnings- och 
prissättningssystem. När 
systemanvändaren åläggs att tillämpa 
prissättningsmekanismer som återspeglar 
kostnaderna, ska priskontrollen baseras 
på de kostnader som uppstått för 
systemanvändaren i samband med 
produktion och investeringar, och då med 
en rimlig avkastning på sådana 
investeringar under normala 
affärsförhållanden.
2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska förbjuda de systemanvändare med 
stark ställning på marknaden som det 
hänvisas till i artikel 22h.1 och efter att ha 
följt förfarandena i artikel 22h
a) att ta ut orimliga priser av 
konkurrenter till anknutna företag eller 
företag som ingår i det vertikalt 
integrerade företag som avses i artikel 2,
b) att ha orimligt låga priser jämfört med 
priserna hos effektiva konkurrenter,
c) att ge vissa konsumenter orättmätigt 
företräde,  eller
d) att på ett oskäligt sätt gruppera tjänster.

3. En överklagandemekanism ska 
tillhandahållas som dock inte ska påverka 
rättigheterna till överklagande enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning. Överklagandet får inte 
innebära att ärendets behandling skjuts 
upp.”

Or. en

(En ny artikel 24fa läggs till efter artikel 24f i direktiv 2003/55/EG.)
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Motivering

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

Ändringsförslag 523
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 24fa
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 24c.3 b kan nationella 
tillsynsmyndigheter ställa följande krav 
på systemanvändare med stark ställning 
på marknaden enligt artikel 22h:
a) Skyldighet att garantera insyn när det 
gäller offentliggörande av specifik 
information som redovisningsuppgifter, 
tekniska specifikationer, specifika 
uppgifter om försäljningsavtal, villkor för 
leverans av och tillgång till tjänster samt 
priser.
b) Om systemanvändaren diskriminerar 
vissa avtalsparter när det gäller samma 
transaktioner kan tillsynsmyndigheten 
ålägga denne en skyldighet att behandla 
alla lika, som i synnerhet innebär att 
denne ska avskaffa varje mer betydande 
avtalsklausul som anses diskriminerande, 
när det gäller bland annat priser, 
betalningsfrister och diskriminerande 
villkor och metoder vid försäljning och 
köp, samt avskaffa varje avtalsklausul 
som innehåller villkor om åtaganden för 
att avtalet ska ingås, vilka på grund av sin 
art eller mot bakgrund av vanlig 
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avtalspraxis inte utgör en del av 
avtalsinnehållet.
c) Om bristen på effektiv konkurrens 
medför att systemanvändaren kan 
bibehålla priser på en överdrivet låg eller 
hög nivå, kan den nationella 
tillsynsmyndigheten ålägga 
systemanvändaren skyldigheter i samband 
med tillfälliga priskontroller, inbegripet 
krav på att priser ska knytas till 
kostnaderna och skyldigheter avseende 
kostnadsredovisnings- och 
prissättningssystem. När 
systemanvändaren åläggs att tillämpa 
prissättningsmekanismer som återspeglar 
kostnaderna, ska priskontrollen baseras 
på de kostnader som uppstått för 
systemanvändaren i samband med 
produktion och investeringar, och då med 
en rimlig avkastning på sådana 
investeringar under normala 
affärsförhållanden. 
2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
kan förbjuda de systemanvändare med 
stark ställning på marknaden som det 
hänvisas till i artikel 22h.1 och efter att ha 
följt förfarandena i artikel 22h 
a) att ta ut orimliga priser av 
konkurrenter till anknutna företag eller 
företag som ingår i det vertikalt 
integrerade företag som avses i artikel 2,
b) att ha orimligt låga priser jämfört med 
priserna hos effektiva konkurrenter,
c) att ge vissa konsumenter orättmätigt 
företräde,  eller
d) att på ett oskäligt sätt gruppera tjänster.
3. En överklagandemekanism ska 
tillhandahållas som dock inte ska påverka 
rättigheterna till överklagande enligt 
gemenskapens eller medlemsstaternas 
lagstiftning. Överklagandet får inte 
innebära att ärendets behandling skjuts 
upp.”
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b) Följande artikel ska införas:

”Artikel 24fb

”Åtgärder för att främja konkurrensen på 
gasmarknaden
1. För att främja en effektiv konkurrens 
på gasmarknaden, för att undvika 
missbruk av dominerande ställning och 
för att skydda användarnas intressen ska 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
genomföra en marknadsanalys på 
marknaden för grossister, slutförbrukare 
och stödtjänster i syfte att fastställa hur 
effektiv konkurrensen är på den aktuella 
marknaden.
2. Om konkurrensen på någon av de 
undersökta marknaderna inte är effektiv 
när det gäller att uppnå målen i artikel 1, 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna 
analysera huruvida en systemanvändare 
befinner sig i en ställning som är att 
betrakta som dominerande, det vill säga 
med en ekonomisk styrka som ger denne 
makt att i stor utsträckning agera utan att 
ta hänsyn till konkurrenter, kunder och 
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slutförbrukare. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra 
slutsatserna av sin analys på sina 
officiella webbplatser.
3. I samband med att de nationella 
tillsynsmyndigheterna upptäcker 
systemanvändare med stark ställning på 
marknaden och utan att detta påverkar 
gemenskapens lagstiftning, ska de beakta 
följande:
a) Närvaro av en systemanvändaroperatör 
i ett geografiskt område inom en viss 
marknad och i närliggande marknader, 
där banden mellan de två marknaderna är 
sådana att den starka ställningen på den 
ena marknaden kan fungera som en 
hävstång på den andra och därmed 
stärker marknadsställningen för 
operatören i fråga.
b) Systemanvändarens storlek och dennes 
marknadsandel.
c) Omfattningen av de verksamheter som 
bedrivs av systemanvändaren och de 
företag denne kontrollerar och av de 
verksamheter som bedrivs av det företag 
som kontrollerar systemanvändaren, 
vertikal integration och de typiska 
egenskaperna hos de fastställda 
marknaderna när det gäller kopplingar, 
produktdiversifiering och omfattningen av 
varor och tjänster som erbjuds i 
paketform.
d) Existensen av hinder för 
marknadstillträde, tillväxt och expansion.
e) Brist eller låg nivå på utjämnande 
marknadsinflytande.
f) Brist på potentiell konkurrens.

g) Stordrifts- eller verksamhetsfördelar.

4. Senast två år efter ikraftträdandet av 
direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/55/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för 
naturgas] och vart tredje år efter den 



PE404.589v01-00 72/99 AM\715991SV.doc

SV

tidigare översynen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna genomföra en 
marknadsanalys på sina aktuella 
marknader. En systemansvarig kan 
begära en marknadsanalys tidigare om 
konkurrensvillkoren på den aktuella 
marknaden har förändrats på ett 
betydande sätt sedan den senaste 
marknadsanalysen och om de slutsatser 
som avses i punkt 2 offentliggjordes mer 
än ett år tidigare. En vägran att utföra en 
extra marknadsanalys ska motiveras på 
vederbörligt sätt.”

Or. en

(En ny artikel 24fb läggs till efter artikel 24fa i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

Konkurrensproblem uppstår lätt inom EU:s gassektor till följd av en hög koncentrationsnivå, 
vertikal integration och erbjudandenas komplexitet. Dessutom gör sektorns strukturella 
särdrag – naturliga monopol och det faktum att investeringar bara förändrar dessa särdrag 
på tio års sikt – det nödvändigt att göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att ingripa på kort 
sikt. Tillsynsmyndigheter bör kunna få analysera marknaden och fastställa huruvida en 
systemanvändare intar en dominerande ställning eller inte.

Ändringsförslag 525
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 24fb

1. För att främja en effektiv konkurrens 
på gasmarknaden, för att undvika 
missbruk av dominerande ställning och 
för att skydda användarnas intressen ska 
de nationella tillsynsmyndigheterna 
genomföra en marknadsanalys på 
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marknaden för grossister, slutförbrukare 
och stödtjänster i syfte att fastställa hur 
effektiv konkurrensen är på den aktuella 
marknaden.
2. Om konkurrensen på någon av de 
undersökta marknaderna inte är effektiv 
när det gäller att uppnå målen i artikel 1, 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna 
analysera huruvida en systemanvändare 
befinner sig i en ställning som är att 
betrakta som dominerande, det vill säga 
med en ekonomisk styrka som ger denne 
makt att i stor utsträckning agera utan att 
ta hänsyn till konkurrenter, kunder och 
slutförbrukare. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra 
slutsatserna av sin analys på sina 
officiella webbplatser.
3. I samband med att de nationella 
tillsynsmyndigheterna upptäcker 
systemanvändare med stark ställning på 
marknaden och utan att detta påverkar 
gemenskapens lagstiftning, ska de beakta 
följande:
a) Närvaro av en systemanvändaroperatör 
i ett geografiskt område inom en viss 
marknad och i närliggande marknader, 
där banden mellan de två marknaderna är 
sådana att den starka ställningen på den 
ena marknaden kan fungera som en 
hävstång på den andra och därmed 
stärker marknadsställningen för 
operatören i fråga.
b) Systemanvändarens storlek och dennes 
marknadsandel.
c) Omfattningen av de verksamheter som 
bedrivs av systemanvändaren och de 
företag denne kontrollerar och av de 
verksamheter som bedrivs av det företag 
som kontrollerar systemanvändaren, 
vertikal integration och de typiska 
egenskaperna hos de fastställda 
marknaderna när det gäller kopplingar, 
produktdiversifiering och omfattningen av 
varor och tjänster som erbjuds i 
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paketform.
d) Existensen av hinder för 
marknadstillträde, tillväxt och expansion.
e) Brist eller låg nivå på utjämnande 
marknadsinflytande.
f) Brist på potentiell konkurrens.
g) Stordrifts- eller verksamhetsfördelar.
4. Senast två år efter ikraftträdandet av 
direktiv …/…/EG [om ändring av 
direktiv 2003/55/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för 
naturgas] och vart tredje år efter den 
tidigare översynen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna genomföra en 
marknadsanalys på sina aktuella 
marknader. En systemansvarig kan 
begära en marknadsanalys tidigare om 
konkurrensvillkoren på den aktuella 
marknaden har förändrats på ett 
betydande sätt sedan den senaste 
marknadsanalysen och om de slutsatser 
som avses i punkt 2 offentliggjordes mer 
än ett år tidigare. En vägran att utföra en 
extra marknadsanalys ska motiveras på 
vederbörligt sätt.”

    en

Motivering

Inom gassektorn i Europeiska unionen uppstår lätt konkurrensproblem till följd av en hög 
koncentrationsnivå, vertikal integration och erbjudandenas komplexitet. Dessutom gör 
sektorns strukturella särdrag – naturliga monopol och det faktum att investeringar bara 
förändrar dessa särdrag på tio års sikt – det nödvändigt att göra det möjligt för 
tillsynsmyndigheter att ingripa på kort sikt. Liksom inom telekommunikationssektorn bör 
tillsynsmyndigheter kunna få analysera marknaden och fastställa huruvida en 
systemanvändare intar en dominerande ställning eller inte.
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Ändringsförslag 526
Reino Paasilinna

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Artikel 28.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstater som inte är direkt 
anslutna till det sammanlänkade 
systemet i någon annan medlemsstat och 
som endast har en extern 
huvudleverantör, får göra undantag 
från artiklarna 4, 7, 9, 23 och/eller 24 i 
detta direktiv. Ett leveransföretag med 
en marknadsandel på mer än 75 % skall 
betraktas som en huvudleverantör.
Detta undantag ska upphöra 
automatiskt när ett eller flera av dessa 
villkor inte längre gäller. Varje sådant 
undantag skall anmälas till 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Medlemsstater som inte är direkt anslutna till det sammanlänkade systemet i någon annan 
medlemsstat och som endast har en extern huvudleverantör, bör få göra undantag från kraven 
på åtskillnad.

Ändringsförslag 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 15b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 28 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) I artikel 28 ska följande punkt 
införas:
”1a. Estland, Lettland och Litauen, som 
är en isolerad region som inte är direkt 
ansluten till det sammanlänkande 
systemet i någon annan medlemsstat och 
som endast har en extern huvudleverantör 
med exklusiva monopolrättigheter genom 
avtal och utfästelser som ingåtts före den 
1 maj 2004 och för närvarande inte har 
någon fysisk möjlighet att få leveranser 
från någon annan leverantör, får göra 
undantag från artiklarna 7, 7a, 7b, 7c, 7d 
och 9. Ett leveransföretag med en 
marknadsandel på mer än 75% i denna 
region ska betraktas som en 
huvudleverantör. Undantaget ska 
automatiskt upphöra att gälla den dag då 
ovannämnda avtal och utfästelser som 
ingåtts före den 1 maj 2004 med 
huvudleverantörer löper ut, men senast 10 
år efter det att direktiv .../.../EG [om 
ändring av direktiv 2003/55/EG om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas] antagits. Varje 
sådant undantag ska anmälas till 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Baltikum är en isolerad gasmarknad med endast en extern leverantör och utan 
sammanlänkning till övriga medlemsstater. Långtidsavtal som ger den externa leverantören 
ensamrätt på gasdistribution gäller fortfarande. Att omedelbart verkställa kraven på 
åtskillnad skulle innebära brott mot gällande bindande avtal och få rättsliga och ekonomiska 
konsekvenser för dessa länder. För att undvika detta bör de baltiska staterna bli beviljade en 
undantagsperiod.
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Ändringsförslag 528
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I artikel 31.3 ska inledningen till 
första stycket ersättas med följande:
”3. Kommissionen skall senast fem år 
efter det att direktiv .../.../EG [om ändring 
av direktiv 2003/55/EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för 
naturgas] trätt i kraft lägga fram en 
detaljerad rapport inför 
Europaparlamentet och rådet om 
framstegen när det gäller att skapa en 
inre marknad för gas. I rapporten skall 
särskilt redovisas”

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 529
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Bilaga A a ska ersättas med 
följande:
a) Rätt till ett avtal med sin 
gastjänstleverantör och, vid behov, 
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dessutom med sin systemansvariga för 
distributionsnätet,, i vilka följande skall 
anges, om det är av relevans för avtalet i 
fråga:
– Företagets namn och adress.
– Tjänster som tillhandahålls, nivåer för 
kommersiell och teknisk kvalitet på 
tjänsterna och tidpunkt för när 
tjänsterna ska börja tillhandahållas.

Or. de

(En ändring av den nuvarande texten i bilaga A a till direktiv 20003/53/EG.)

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att närmare bestämma vissa begrepp som i praktiken 
visat sig oklara. Om den andra strecksatsen: På en marknad som är öppen för konkurrens är 
kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls en grundläggande rättighet. Redan i fråga om 
själva begreppet kvalitet bör det dock göras klart att det handlar om både kommersiell 
kvalitet och tekniska standarder. Begreppet "första uppkoppling" har egentligen ingen större 
betydelse: det syftar ju på den tidpunkt då en nybyggd anläggning för första gången ansluts 
till distributionsnätet.

Ändringsförslag 530
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga A ska led a ersättas med följande:

”a) Rätt till ett avtal med sin 
gastjänsteleverantör, i vilket följande 
skall anges:
- Leverantörens namn och adress.

- De tjänster som tillhandahålls, 
tjänstekvalitet och tidpunkt för den 
ursprungliga uppkopplingen.
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- Eventuella underhållstjänster som 
tillhandahålls.
- På vilket sätt aktuell information om 
tariffer och underhållskostnader kan 
erhållas.
- Avtalets löptid och hur avtalet och 
tjänsterna förlängs eller sägs upp samt 
eventuell rätt till kostnadsfritt frånträde.
- Villkoren för ersättning och 
återbetalning om tjänsterna inte håller 
angiven kvalitet, inbegripet i händelse av 
inkorrekt eller försenad fakturering. …

- Hur det tvistlösningsförfarande som 
avses i led f inleds.
- Information om konsumenträttigheter 
som ska framgå tydligt på fakturor och 
elbolagens webbplatser.”

Or. en

Motivering

Högkvalitativa tjänster och insyn är grundläggande rättigheter på en konkurrensutsatt 
marknad.

Ändringsförslag 531
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) I bilaga A ska andra strecksatsen i 
led a ersättas med följande:
”- De tjänster som tillhandahålls, nivån 
på den kommersiella och tekniska 
kvaliteten på de erbjudna tjänsterna och 
tidpunkt för aktivering av tjänsterna.”
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 532
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) I bilaga A ska led b ersättas med 
följande:
"(b) are given adequate notice of any 
intention to modify contractual 
conditions and are informed about their 
right of withdrawal when the notice is 
given. Tjänsteleverantörerna ska på ett 
insynsvänligt och lättbegripligt sätt
underrätta sina kunder direkt om varje 
avgiftshöjning, vid lämplig tidpunkt som 
inte infaller senare än en normal 
faktureringsperiod efter det att 
höjningen trätt i kraft.  
Medlemsstaterna ska se till att kunder 
har möjlighet att frånträda avtal om de 
inte godtar de nya villkor som 
gasleverantören meddelat.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led b i direktiv 2003/55/EG, med tillägg av ”på ett insynsvänligt 
och lättbegripligt sätt”.)

Motivering

Det är oerhört viktigt med insyn på en konkurrensutsatt marknad.
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Ändringsförslag 533
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16d (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16d) I bilaga A ska led c ersättas med 
följande:
”c) Klar och tydlig och opartisk
information om priser, tariffer och 
standardvillkor för tillgång till och 
utnyttjande av gastjänster på nationell 
nivå och gemenskapsnivå.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led c i direktiv 2003/55/EG, med tillägg av ”på nationell nivå 
och gemenskapsnivå”)

Motivering

Denna information kommer att öka konkurrensen.

Ändringsförslag 534
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16e (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16e) I bilaga A ska led d ersättas med 
följande:
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”d) Brett val av betalningssätt, som inte 
diskriminerar utsatta kunder. [...] De 
allmänna villkoren ska vara skäliga, 
klara och begripliga. De ska meddelas 
på ett klart och lättbegripligt språk.
Kunderna ska skyddas mot oskäliga 
eller vilseledande försäljningsmetoder, 
inbegripet hinder som inte följer av 
avtalet och som näringsidkaren ställer 
upp.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led d i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”som inte 
diskriminerar utsatta kunder” och ”inbegripet hinder som inte följer av avtalet och som 

näringsidkaren ställer upp”)

Motivering

Utsatta konsumenter måste omfattas av särskilt skydd.

Ändringsförslag 535
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16f (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16f) I bilaga A ska led f ersättas med 
följande:
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"(f) benefit from transparent, simple 
and inexpensive procedures for dealing 
with their complaints. Sådana 
förfaranden ska göra det möjligt att lösa 
tvister snabbt och rättvist inom en 
tremånadersperiod. När det är befogat 
skall de innefatta ett system för 
ersättning och/eller återbetalning.
Förfarandena bör i möjligaste mån följa 
de principer som anges i kommissionens 
rekommendation 98/257/EG.”

Or. en

(Samma text som i bilaga A, led f i direktiv 2003/54/EG, med tillägg av ”inom en 
tremånadersperiod”)

Motivering

Konsumenterna bör företrädas av ett organ som är oberoende av den nationella 
tillsynsmyndigheten, regeringen och elleverantörerna.

Ändringsförslag 536
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) Lätt att byta till ny leverantör. Då bytet 
kräver information om leveranspunkt, 
mätaruppgifter eller en 
standardkonsumtionsprofil, ska 
medlemsstaterna se till att denna är 
tillgänglig utan kostnad för alla företag 
som har tillstånd att få tillgång till sådana 
uppgifter. Den part som ansvarar för 
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska se till att det finns ett 
överenskommet format på uppgifterna och 
ett förfarande som gör det möjligt för 
leverantörer och vid behov konsumenter att 
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denna tjänst. få tillgång till uppgifterna. Inga uttryckliga 
ytterligare avgifter ska åläggas 
konsumenten för denna särskilda tjänst.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 537
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”h) Lätt att byta till ny leverantör. Då bytet 
kräver information om leveranspunkt, 
mätaruppgifter eller en 
standardkonsumtionsprofil, ska 
medlemsstaterna se till att denna är 
tillgänglig utan kostnad för alla företag 
som har tillstånd att få tillgång till sådana 
uppgifter. Den part som ansvarar för 
hanteringen av uppgifterna är skyldig att 
lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska se till att det finns ett 
överenskommet format på uppgifterna och 
ett förfarande som gör det möjligt för 
leverantörer och konsumenter att vid behov
få tillgång till uppgifterna. Inga uttryckliga 
ytterligare avgifter ska åläggas 
konsumenten för denna särskilda tjänst.

Or. en
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Motivering

Alla nödvändiga uppgifter för bytet av leverantör ska bli direkt tillgängliga för den nye 
leverantören, snarare än ett system där kunden ska begära att få dessa uppgifter. På en 
konkurrensutsatt marknad kommer varje extrakostnad att slutligen komma på kundernas 
räkningar. Textförändringen är till för att klarlägga avsikten.

Ändringsförslag 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

“(h)Tillgång till sina faktiska 
förbrukningsuppgifter och möjlighet att 
genom uttryckligt avtal och utan kostnad 
ge företag med ett leveranstillstånd tillgång 
till sina mätaruppgifter som kan inbegripa 
uppgifter om de energiförsörjnings-
alternativ som finns tillgängliga i ett visst 
område och alla nationella mekanismer 
och gemenskapsmekanismer för ökad 
energieffektivitet. Den part som ansvarar 
för hanteringen av uppgifterna är skyldig 
att lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas 
format och ett förfarande som gör det 
möjligt för leverantörer och konsumenter 
att få tillgång till uppgifterna utan onödigt 
dröjsmål. Inga ytterligare kostnader ska 
åläggas konsumenten för denna tjänst.

Or. en

Motivering

Detta kommer att uppmuntra till miljömedvetet beteende och öka konsumenternas positiva 
inflytande på marknaden.
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Ändringsförslag 539
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”(h) Tillgång till sina 
förbrukningsuppgifter och möjlighet att 
genom uttryckligt avtal och utan kostnad 
ge företag med ett leveranstillstånd tillgång 
till sina mätaruppgifter som kan inbegripa 
uppgifter om de energiförsörjnings-
alternativ som finns tillgängliga i ett visst 
område och alla nationella mekanismer 
och gemenskapsmekanismer för ökad 
energieffektivitet. Den part som ansvarar 
för hanteringen av uppgifterna är skyldig 
att lämna ut dessa uppgifter till företaget.
Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas 
format och ett förfarande som gör det 
möjligt för leverantörer och konsumenter 
att få tillgång till uppgifterna. Inga 
ytterligare kostnader ska åläggas 
konsumenten för denna tjänst.

Or. en

Motivering

Detta kommer att uppmuntra till miljömedvetet beteende och öka konsumenternas positiva 
inflytande på marknaden.

Ändringsförslag 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 541
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(i) Klar och tydlig information varje månad 
om den faktiska gasförbrukningen och 
kostnaderna som kan inbegripa uppgifter 
om de energiförsörjningsalternativ som 
finns tillgängliga i ett visst område och 
alla nationella mekanismer och 
gemenskapsmekanismer för ökad 
energieffektivitet. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst. För att informationen ska 
kunna tillhandahållas ska smarta mätare 
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installeras i alla hushåll senast 2015.

Or. en

Motivering

Detta kommer att uppmuntra till miljömedvetet beteende och öka konsumenternas positiva 
inflytande på marknaden. Smarta mätare ger leverantören uppgifter om den faktiska 
förbrukningen och konsumenten uppgifter om kostnaderna för den faktiska förbrukningen.
These could allow consumers to reduced demand at peak time and lower energy costs.Om 
konsumenterna fullt ut förstår miljöåtgärderna kan dessa leda till den ökade effektivitet som 
de syftar till.

Ändringsförslag 542
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Klar och tydlig och regelbunden
information om den faktiska 
gasförbrukningen, baserad på faktisk 
mätning eller beräkning när 
mätaruppgifter inte finns. Inga ytterligare 
kostnader ska åläggas konsumenten för 
denna tjänst.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör få information tillräckligt ofta för att kunna kontrollera sin förbrukning.
Detta behöver inte ske varje månad. Mätare är å andra sidan ofta placerade inne i 
lägenheterna vilket gör avläsningen särskilt svår och kostsam. Man bör vara mer flexibel och 
kunna använda sig av beräkningar i dessa fall.
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Ändringsförslag 543
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Information om deras faktiska 
gasförbrukning och kostnader tillräckligt 
ofta för att de ska kunna justera sin 
förbrukning. Inga uttryckliga ytterligare 
avgifter ska åläggas konsumenten för 
denna särskilda tjänst.

Or. en

Motivering

Det föreslagna kravet om att kunden ska informeras varje månad är onödigt föreskrivande 
och blir förmodligen oproportionerligt med tanke på de höga kostnaderna för 
mätarutrustningen. Dessutom omfattas området redan av artikel 13 i direktivet om 
energitjänster. Ordalydelsen bör därför ligga nära den i direktivet om energitjänster för att 
undvika överlappning/motstridande krav på detta område.

Ändringsförslag 544
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Information om deras faktiska 
gasförbrukning och kostnader tillräckligt 
ofta för att de ska kunna justera sin 
förbrukning. Inga uttryckliga ytterligare 
avgifter ska åläggas konsumenten för 
denna särskilda tjänst.

Or. en
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Motivering

Det föreslagna kravet om att kunden ska informeras varje månad är onödigt föreskrivande 
och blir förmodligen oproportionerligt med tanke på de höga kostnaderna för 
mätarutrustningen. Dessutom omfattas området redan av artikel 13 i direktivet om 
energitjänster. På en konkurrensutsatt marknad kommer varje extrakostnad att slutligen 
komma på kundernas räkningar. Textförändringen är till för att klarlägga avsikten.

Ändringsförslag 545
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

j) Möjlighet att byta leverantör när som 
helst under året, och detta får inte ta 
längre tid än en månad, från det att all 
nödvändig information tillhandahållits 
och avtalet ingåtts mellan kunden och den 
nye leverantören till den faktiska dagen 
för bytet av leverantör.

Or. en

Motivering

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

Detta ska gå lätt och snabbt och det ska inte föreligga någon risk för att någon av de 
inblandade parterna drar ut på processen. Tidsperioden för att byta leverantör måste beakta 
tekniska krav, men får inte bli ett hinder som skulle avskräcka kunderna från att byta 
leverantör och frysa marknadsandelarna till förmån för etablerade leverantörer.
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Ändringsförslag 546
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Annex A – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 547
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Kraven bör lättas för att ta hänsyn till den tidigare leverantörens beroende av 
distributionsföretaget/den nye leverantören för slutavläsningen av mätaren och av 
förfaranden inom branschen.

Ändringsförslag 548
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Detta ska gå lätt och snabbt och det ska inte föreligga någon risk för att någon av de 
inblandade parterna drar ut på processen. Tidsperioden för att byta leverantör måste beakta 
tekniska krav, men får inte bli ett hinder som skulle avskräcka kunderna från att byta 
leverantör och frysa marknadsandelarna till förmån för etablerade leverantörer.

Ändringsförslag 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led ja (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ja) Den europeiska stadga om 
energikonsumenters rättigheter som 
föreslagits av kommissionen ska ligga till 
grund för de riktlinjer för 
konsumentskydd som byrån ska föreslå 
kommissionen.”

Or. en

(Ett nytt led ja läggs till i bilaga A i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Den europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter beaktar de berörda parternas 
och arbetsmarknadsparternas åsikter om konsumenternas rättigheter och bör lyftas fram i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 550
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ja) Den europeiska stadga om 
energikonsumenters rättigheter som 
föreslagits av kommissionen ska ligga till 
grund för de riktlinjer för 
konsumentskydd som byrån ska föreslå 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

Den europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter beaktar de berörda parternas 
och arbetsmarknadsparternas åsikter om konsumenternas rättigheter och bör lyftas fram i 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 551
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ja) Den europeiska stadga om 
energikonsumenters rättigheter som 
föreslagits av kommissionen ska ligga till 
grund för de riktlinjer för 
konsumentskydd som byrån ska föreslå 
kommissionen.”

Or. en

(Ett nytt led ja) läggs till i bilaga A i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Den europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter beaktar de berörda parternas 
och arbetsmarknadsparternas åsikter om konsumenternas rättigheter och bör lyftas fram i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”jb) Det ska inrättas ett lagstadgat 
oberoende energikonsumentorgan i alla 
medlemsstater. Detta organ ska företräda 
konsumenterna i formella samråd med 
berörda organ på den inre marknaden för 
energi. Det ska säkerställa att
slutkunderna omfattas av ett gott skydd i 
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enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv och i synnerhet ansvara för att 
erbjuda konsumenterna enskild 
oberoende rådgivning och tillförlitlig 
information.”

Or. en

(Ett nytt led jb) läggs till i bilaga A i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att skydda konsumenterna, men 
konsumenterna måste också få sitt eget formella företrädande organ. Den nationella 
tillsynsmyndigheten och konsumentorganet bör trygga samarbete och informationsutbyte 
samt se till att behandla frågor som berör båda organisationerna likadant.

Ändringsförslag 553
Mia De Vits

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”jb) Det ska inrättas ett lagstadgat 
oberoende energikonsumentorgan i alla 
medlemsstater. Detta organ ska företräda 
konsumenterna i formella samråd med 
berörda organ på den inre marknaden för 
energi.  Det ska säkerställa att 
slutkunderna omfattas av ett gott skydd i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv och i synnerhet ansvara för att 
erbjuda konsumenterna enskild 
oberoende rådgivning och tillförlitlig 
information.”

Or. en

(En ny punkt läggs till i bilaga A i direktiv 2003/55/EG)
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Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att skydda konsumenterna, men 
konsumenterna måste också få sitt eget formella företrädande organ. Den nationella 
tillsynsmyndigheten och konsumentorganet bör trygga samarbete och informationsutbyte 
samt se till att behandla frågor som berör båda organisationerna likadant.

Ändringsförslag 554
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2003/55/EG
Bilaga A – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”jb) Det ska inrättas ett lagstadgat 
oberoende energikonsumentorgan i alla 
medlemsstater. Detta organ ska företräda 
konsumenterna i formella samråd med 
berörda organ på den inre marknaden för 
energi. Det ska säkerställa att 
slutkunderna omfattas av ett gott skydd i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv och i synnerhet ansvara för att 
erbjuda konsumenterna enskild 
oberoende rådgivning och tillförlitlig 
information.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att skydda konsumenterna, men 
konsumenterna måste också få sitt eget formella företrädande organ. Den nationella 
tillsynsmyndigheten och konsumentorganet bör trygga samarbete och informationsutbyte 
samt se till att behandla frågor som berör båda organisationerna likadant.
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Ändringsförslag 555
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 557
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Sex år efter att detta direktiv trätt i 
kraft ska kommissionen på grundval av 
offentliga samråd och diskussioner med 
de behöriga myndigheterna och efter att 
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ha fått ett utlåtande från byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om detta 
direktiv ska behållas eller ändras. De 
många versionerna för omstrukturering 
av gasföretag som fastställts i artiklarna 
7a–d, 9 och 9b i direktiv 2003/55/EG ska 
verifieras, särskilt när det gäller 
effektiviteten i deras inverkan på 
nättillträdet och nödvändiga 
investeringar.

Or. en

Motivering

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