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Ændringsforslag 38
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme niveau, 
eftersom de nuværende lovrammer er 
utilstrækkelige.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 39
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(/3a) Det fremgår af netop offentliggjorte 
statistikker fra Eurostat, at EU-27's 
afhængighed af gas i 2005 var på 57,7 %.
Til trods for at gasproduktionen i EU-27 

var relativt konstant i perioden 1995-
2005, steg det interne forbrug af gas med 
33 %, og dette forøgede behov dækkes af 
en forøgelse af importen af naturgas på 
77 %. Med undtagelse af Danmark og 
Nederlandene, der som de eneste 
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eksporterer naturgas, og Det Forenede 
Kongerige, Rumænien og Polen, hvis 
afhængighed er på hhv. 10 %, 30 % og 70 
%, har de øvrige medlemsstater en 
afhængighed på 80 %.

Or. ro

Begrundelse

Disse statistiske oplysninger er nødvendige for at kaste lys over det europæiske marked for 
naturgas og medlemsstaternes energiafhængihed med hensyn til import af naturgas.

Ændringsforslag 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens meddelelse af 10. januar 
2007 "En energipolitik for Europa" satte 
fokus på, hvor vigtigt det er at gøre det 
indre marked fuldt funktionsdygtigt for 
naturgas og at give alle gasselskaber i 
Fællesskabet lige arbejdsvilkår.
Meddelelsen om det indre energimarked og 
slutrapporten om konkurrencen i sektoren
viste, at de nuværende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerende 
indre marked kan opfyldes.

Kommissionens meddelelse af 10. januar
2007 "En energipolitik for Europa" satte 
fokus på, hvor vigtigt det er at gøre det 
indre marked fuldt funktionsdygtigt for 
naturgas og at give alle gasselskaber i 
Fællesskabet lige arbejdsvilkår.
Meddelelsen om det indre energimarked 
viste, at de nuværende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerede 
indre marked kan nås. Dog har hverken 
slutrapporten om konkurrencen i sektoren 
eller den konsekvensundersøgelse, der 
blev udarbejdet til støtte for den tredje 
lovgivningspakke om det indre marked for 
energi, ikke på overbevisende måde peget 
på den bedste eller eneste metode til at 
forbedre den måde, dette fungerer på.

Or. fr
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Begrundelse

Konsekvensundersøgelsen blev stærkt kritiseret ved sin fremlæggelse i ITRE., især på grund 
af dens meget kritisable statistiske relationer med ufuldstændige serier uden henvisninger.
Undersøgelsen indeholdt en partisk beskrivelse af, hvordan gasmarkederne i Europa 
fungerer, og det var derfor ikke muligt på grundlag af den at fastlægge en enkelt måde til 
forbedring af markedernes funktion.

Ændringsforslag 41
Eluned Morgan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
BETRAGTNING 4 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Markederne i mange medlemsstater 
domineres af store markedsdeltagere. De 
nationale regulerende myndigheder bør 
tildeles beføjelser til at kortlægge et 
elselskabs markedsdominans og fremsætte 
en mellemfristet plan for begrænsning af 
andelen på et relevant marked til 20 %.
Det relevante marked bør fastlægges af 
Kommissionen, og der tages herunder 
hensyn til eventuelle ændringer i 
markedets geografiske omfang.

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, og sikre andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som 
markederne bliver mere integrerede, vil markedets geografiske omfang udvides, således at 
denne bestemmelse vil gøre det muligt for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne 
bliver mere integrerede.
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Ændringsforslag 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
BETRAGTNING 4 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Markederne i mange medlemsstater 
domineres af store markedsdeltagere. De 
nationale regulerende myndigheder bør 
tildeles beføjelser til at kortlægge et 
gasselskabs markedsdominans og træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at intet selskab besidder mere end 
30 %, de tre største selskaber mere end 50 
% og de fem største selskaber mere end 
66,7 % af markedsandelen. Det relevante 
marked bør fastlægges af Kommissionen, 
og der tages herunder hensyn til 
eventuelle ændringer i markedets 
geografiske omfang.

Or. en

Begrundelse

For at hindre markedsmanipulation med puljepriserne på de pågældende markeder, er ikke 
kun det største selskabs andel, men også en vis begrænsning af koncentrationen på det øvrige 
marked vigtig. Koncentrationen på markedet vurderes af konkurrencemyndighederne med 
koncentrationsgrad 1,3 og 5 (CR 1, CR3, CR5).

Ændringsforslag 43
Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
BETRAGTNING 4 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Markederne i mange medlemsstater 
domineres af store markedsdeltagere. De 
nationale regulerende myndigheder bør 
tildeles beføjelser til at kortlægge et 
gasselskabs markedsdominans og 
fremsætte en mellemfristet plan for 
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begrænsning af andelen på alle relevante 
markeder til 40 % i overensstemmelse 
med Kommissionens kriterier for 
evaluering af betydelig markedsdominans 
Det relevante marked bør fastlægges af 
Kommissionen, og der tages herunder 
hensyn til eventuelle ændringer i 
markedets geografiske omfang.

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, og sikre andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som 
markederne bliver mere integrerede, vil markedets geografiske omfang udvides, således at 
denne bestemmelse vil gøre det muligt for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne 
bliver mere integrerede.

Ændringsforslag 44
Giles Chichester

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
BETRAGTNING 4 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Markederne i mange medlemsstater 
domineres af store markedsdeltagere. De 
nationale regulerende myndigheder bør 
tildeles beføjelser til at kortlægge et 
gasselskabs markedsdominans og 
fremsætte en mellemfristet plan for 
begrænsning af andelen på alle relevante 
markeder til 50 %, hvad der er mere 
vidtgående end Kommissionens kriterier 
for evaluering af betydelig 
markedsdominans. Det relevante marked 
bør fastlægges af Kommissionen, og der 
tages herunder hensyn til eventuelle 
ændringer i markedets geografiske 
omfang.

Or. en



PE404.542v02-00 8/103 AM\717626DA.doc

DA

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, og sikre andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som 
markederne bliver mere integrerede, vil markedets geografiske omfang udvides, således at 
denne bestemmelse vil gøre det muligt for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne 
bliver mere integrerede.

Ændringsforslag 46
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Uden effektiv adskillelse mellem net på 
den ene side og produktions- og 
forsyningsvirksomhed på den anden er der 
risiko for forskelsbehandling, ikke kun 
hvad angår netdriften, men også hvad 
angår incitamentet for vertikalt integrerede 
virksomheder til at investere tilstrækkeligt i 
deres net.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De nuværende regler om selskabsretlig 
og funktionel adskillelse har endnu ikke 
ført til effektiv udskillelse af 
transmissionssystemoperatørerne. På 
mødet i Bruxelles den 8. og 9. marts 2007 
opfordrede Det Europæiske Råd 
Kommissionen til at udarbejde 
lovgivningsforslag om effektiv adskillelse 
af forsynings- og produktionsaktiviteter fra 

De nuværende regler om selskabsretlig og 
funktionel adskillelse har endnu ikke ført 
til effektiv udskillelse af 
transmissionssystemoperatørerne i de 
enkelte medlemsstater, delvis som følge af 
manglende gennemførelse af de gældende 
fællesskabsregler. På mødet i Bruxelles 
den 8. og 9. marts 2007 opfordrede Det 
Europæiske Råd Kommissionen til at 
udarbejde lovgivningsforslag om effektiv 
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netdrift. adskillelse af forsynings- og 
produktionsaktiviteter fra netdrift.

Or. en

Begrundelse

Det bør nævnes, at en af årsagerne til at de europæiske energimarkeder ikke fungerer 
fyldestgørende, er den utilstrækkelige gennemførelse af de gældende bestemmelser, hvad der 
også blev fremhævet i punkt 151-153 og 478 i sektorundersøgelsen af 10. januar 2007.

Ændringsforslag 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, er helt klart den
mest effektive og stabile udvej til at løse 
den iboende interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede 
Europa-Parlamentet i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som 
det mest effektive middel til at sikre 
investeringer i infrastruktur på en ikke-
diskriminerende måde, fair netadgang for 
nytilkomne virksomheder og 
markedsgennemsigtighed.
Medlemsstaterne bør derfor være 
forpligtet til at sørge for, at den eller de 
samme personer ikke har ret til at udøve 
kontrol, heller ikke via blokerende 
mindretalsrettigheder ved beslutninger af 

(7) Virkelig adskillelse kan kun sikres ved 
at fjerne de vertikalt integrerede selskabers 
iboende incitament til at diskriminere mod 
konkurrenter, hvad netadgang og 
investeringer angår. Ejendomsretlig 
adskillelse, der indebærer, at netejeren 
udpeges som netoperatør og er uafhængig 
af alle forsynings- og 
produktionsinteresser, betragtes af 
Kommissionen som en effektiv og stabil
udvej til at løse den iboende 
interessekonflikt og sikre 
forsyningssikkerheden. Derfor betegnede 
Europa-Parlamentet i sin beslutning om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked, 
der blev vedtaget den 10. juli 2007, 
adskillelse på transmissionsniveauet som et 
effektivt middel til at sikre investeringer i 
infrastruktur på en ikke-diskriminerende 
måde, fair netadgang for nytilkomne 
virksomheder og markedsgennemsigtighed.
Eftersom Kommissionen ikke har 
beføjelser til at pålægge ekspropriation af 
selskaber og produktionsmidler og er 
bundet af den grundlæggende 
ejendomsret, bør medlemsstaterne også 
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strategisk betydning, over et produktions-
eller forsyningsselskab, samtidig med at 
vedkommende har interesser i eller 
udøver rettigheder over for en 
transmissionssystemoperatør eller et 
transmissionssystem. Omvendt bør 
kontrol over en 
transmissionssystemoperatør udelukke 
muligheden for at besidde interesser i 
eller udøve rettigheder over for et 
forsyningsselskab.

være beføjede til at anvende mindre 
forstyrrende og kostbare ordninger til at 
løse interessekonflikter og sikre 
investeringerne. Endvidere kan der kun 
med sådanne ordninger sikres en ensartet 
behandling af offentlige og private 
selskaber, som er et af de grundlæggende 
principper i fællesskabsretten.

Or. en

Begrundelse

Selv om ejendomsretlig adskilles kan betragtes som et effektivt redskab til at løse 
interessekonflikter i integrerede selskaber, har ingen, som har gjort sig til talsmand for en 
sådan adskillelse kunnet påvise, at de eksisterende konkurrenceproblemer på de europæiske 
energimarkeder udelukkende kan løses gennem ejendomsretlig adskillelse af 
transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag 51
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De systemer, der indføres, bør 
effektivt kunne bilægge eventuelle 
interessekonflikter mellem producenter og 
transmissionssystemoperatører og bør 
ikke indebære en kostbar og tung 
reguleringsordning for de nationale 
reguleringsmyndigheder, som er 
besværlig og dyr at føre ud i livet.

Or. en

Begrundelse

Ethvert system, der indføres, skal være effektivt og enkelt.
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Ændringsforslag 52
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De systemer, der indføres, bør 
effektivt kunne bilægge eventuelle 
interessekonflikter mellem producenter og 
transmissionssystemoperatører, så der 
kan skabes incitamenter til de nødvendige 
investeringer og sikre nytilkomne adgang 
i et gennemsigtigt og effektivt 
reguleringssystem.

Or. en

Begrundelse

Der vil kun blive foretaget de nødvendige investeringer, såfremt der ikke er interessekonflikter 
mellem producenter og transmissionssystemoperatører.

Ændringsforslag 53
Britta Thomsen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De systemer, der indføres, bør 
effektivt kunne bilægge eventuelle 
interessekonflikter mellem producenter og 
transmissionssystemoperatører og bør 
ikke indebære en kostbar og tung 
reguleringsordning for de nationale 
reguleringsmyndigheder, som er 
besværlig og dyr at føre ud i livet.

Or. en
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Begrundelse

Ethvert system, der indføres, skal være effektivt og enkelt.

Ændringsforslag 54
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De systemer, der indføres, bør være 
effektive med hensyn til at bilægge 
eventuelle interessekonflikter mellem 
producenter og 
transmissionssystemoperatører og bør 
ikke skabe en kostbar og tung 
reguleringsordning for de nationale 
reguleringsmyndigheder, som er 
besværlig og dyr at føre ud i livet.

Or. en

Begrundelse

Alle systemer, der indføres, skal være effektive og enkle.

Ændringsforslag 56
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Europa-Parlamentet anerkendte i sin 
beslutning af 10. juli 2007 om udsigterne 
for det indre gas- og elmarked, at 
gennemførelsen af yderligere 
adskillelsesforanstaltninger for 
gassektoren ikke er uproblematisk, og at 
der derfor er behov for, at der udvikles 
specifikke løsninger, [...] under 
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hensyntagen til forskellene mellem
opstrøms- og nedstrømsmarkeder.
Ligeledes opfordrede Det Europæiske Råd 
på sit møde i Bruxelles den 8. og 9. marts 
2007 Kommissionen til at tage hensyn til 
forskellene mellem elektricitet og gas.
Forskellene opstår navnlig på grund af 
det faktum, at gas i overvejende og stadig 
stigende grad må importeres fra lande 
uden for Europa, hvorimod elektricitet 
produceres i Europa.

Or. de

Begrundelse

Både Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har opfordret til, at der tages tilstrækkelig 
højde for forskellene mellem elektricitet og gas.

Ændringsforslag 57
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør medlemsstaterne 
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser. Da der er 
vertikale forbindelser mellem elsektoren
og gassektoren, gælder bestemmelserne 
om adskillelse også på tværs af de to 
sektorer.

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør medlemsstaterne 
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 58
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør medlemsstaterne 
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser. Da der er 
vertikale forbindelser mellem elsektoren 
og gassektoren, gælder bestemmelserne 
om adskillelse også på tværs af de to 
sektorer.

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør medlemsstaterne 
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om adskillelse har vidtrækkende betydning for forsyningssikkerheden i 
Europa. Derfor bør sektorspecifikke løsninger ikke udelukkes på forhånd.

Ændringsforslag 59
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør medlemsstaterne
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser. Da der er vertikale 
forbindelser mellem elsektoren og 
gassektoren, gælder bestemmelserne om 
adskillelse også på tværs af de to sektorer.

(8) Da ejendomsretlig adskillelse i nogle 
tilfælde kræver, at selskaberne 
omstruktureres, bør de medlemsstater, der 
beslutter at gennemføre denne adskillelse,
indrømmes ekstra tid til at gennemføre de 
relevante bestemmelser. Da der er vertikale 
forbindelser mellem elsektoren og 
gassektoren, gælder bestemmelserne om 
adskillelse også på tværs af de to sektorer.

Or. en
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Begrundelse

Med den nye formulering tages der hensyn til, at ejendomsretlig adskillelse kun er én ud af 
flere muligheder.

Ændringsforslag 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Ændringsforslag

(8a) De medlemsstater, der ønsker det, 
kan anvende direktivets bestemmelser om 
effektiv adskillelse af 
transmissionssystemerne og 
transmissionssystemoperatørerne.
Adskillelse er effektivt, idet den sikrer 
transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed. Den er også mere effektiv, 
idet der foreslås rammebestemmelser, som 
er mere velegnede til at sikre fair 
konkurrence, tilstrækkelige investeringer, 
adgang for nytilkomne og integration af 
gasmarkederne.   Grundlaget er et sæt af 
organisatoriske foranstaltninger, der 
vedrører forvaltningen af 
transmissionssystemoperatørerne, og et 
sæt af foranstaltninger, der vedrører 
investeringer, tilslutning af ny 
produktionskapacitet til nettet og 
markedsintegration gennem regionalt 
samarbejde. Dette er i overensstemmelse 
med de krav, der fastsattes af Det 
Europæiske Råd den 8.-9. marts 2007 i 
Bruxelles.

Or. fr

Begrundelse

Den effektive adskillelse af transmissionssystemerne og transmissionssystemoperatørerne er 
med til at sikre de sidstnævntes uafhængighed via foranstaltninger, som er forenelige med de 
nationale strukturer, proportionalitetsprincippet og den frie bevægelighed for kapital.  
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Sammen med foranstaltninger til fremme af investeringer og markedsintegration udgør den 
effektive adskillelse en samlet løsning, som direktivet derfor kan tilbyde medlemsstaterne.

Ændringsforslag 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne 
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, 
selvom vertikalt integrerede selskaber 
fortsat ejer netaktiverne, forudsat at den 
uafhængige systemoperatør varetager alle 
de opgaver, der påhviler en netoperatør, 
og forudsat at der indføres en detaljeret 
regulering og et omfattende 
myndighedstilsyn.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne 
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres en detaljeret regulering og et 

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, eller der 
foretages en effektiv adskillelse af 
systemoperatørerne, og forudsat at der 
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omfattende myndighedstilsyn. indføres en detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

Or. en

Begrundelse

Der skal også være en alternativ måde til at sikre transmissionssystemoperatørernes 
uafhængighed inden for de integrerede selskaber.

Ændringsforslag 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne 
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres en detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne 
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, eller der 
foretages en effektiv adskillelse af 
systemoperatørerne, og forudsat at der 
indføres en detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

Or. en

Begrundelse

Det skal på dette sted i betragtningerne pointeres, at transmissionssystemejere, som ikke har 
været genstand forejendomsretlig adskillelse, bør kunne vælge mellem det uafhængige system 
og modellen for effektiv adskillelse.  
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Ændringsforslag 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne 
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, og forudsat at 
der indføres en detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn.

(10) Ved at oprette systemoperatører, der 
er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser, bør man kunne 
sikre, at adskillelsen bliver effektiv, selvom 
vertikalt integrerede selskaber fortsat ejer 
netaktiverne, forudsat at den uafhængige 
systemoperatør varetager alle de opgaver, 
der påhviler en netoperatør, eller der 
foretages en effektiv adskillelse, og 
forudsat at der indføres en detaljeret 
regulering og et omfattende 
myndighedstilsyn.

Or. fr

Begrundelse

Gennemførelse af effektiv adskillelse, som indføres med betragtning 8a (ny), kan sikre 
transmissionsoperatørernes uafhængighed. Denne mulighed har samme værdi som 
ejendomsretlig adskillelse med hensyn til aktiviteter og de uafhængige systemoperatører.

Ændringsforslag 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Overholdes bestemmelserne om en 
effektiv ejendomsretlig adskillelse, 
forudsat at netværksselskabet varetager 
alle en netoperatørs funktioner, der 
indføres en detaljeret regulering og et 
omfattende myndighedstilsyn, kan 
vertikalt integrerede selskaber fortsat eje 
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netaktiverne, samtidig med at det sikres, 
at adskillelsen bliver effektiv.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til den ændrede artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler 
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv.
For at yde aktionærernes interesser i 
vertikalt integrerede selskaber fuld 
beskyttelse bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 
direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netvirksomheden og i aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse 
indebærer, opfyldes.

udgår

Or. en



PE404.542v02-00 20/103 AM\717626DA.doc

DA

Ændringsforslag 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler 
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv.
For at yde aktionærernes interesser i 
vertikalt integrerede selskaber fuld 
beskyttelse bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 
direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netvirksomheden og i aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse 
indebærer, opfyldes.

Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
tre muligheder: ejendomsretlig 
adskillelse, etablering af en uafhængig 
systemoperatør eller effektiv adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge mellem tre typer af adskillelse mellem 
transmissionsnet: ejendomsretlig adskillelse, modellen med en uafhængig systemoperatør og 
effektiv adskillelse. Alle tre muligheder er lige egnede til at sikre en ikke-diskriminerende 
adgang til systemet, løse interessekonflikter inden for et integreret selskab og fremme 
investeringer i netværket.
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Ændringsforslag 68
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler 
sikres, at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv.
For at yde aktionærernes interesser i 
vertikalt integrerede selskaber fuld 
beskyttelse bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre 
ejendomsretlig adskillelse, enten ved 
direkte afhændelse eller ved opdeling af 
det integrerede selskabs aktier i aktier i 
netvirksomheden og i aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse 
indebærer, opfyldes.

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
forskellige løsninger.

Or. de

Ændringsforslag 69
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 

Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
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ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

ejendomsretlig adskillelse, oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser eller
en effektiv adskillelse, der sikrer en reel 
adskillelse af systemoperatørerne, uden at 
det påvirker nettets ejendomsforhold, og 
uden at det fører til salg af hverken 
transmissionssystemet eller 
energiproduktionen. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget indføres effektiv adskillelse som et tredje alternativ til ejendomsretlig 
adskillelse og systemet med uafhængige systemoperatører.

Ændringsforslag 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse, effektiv 
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undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

adskillelse af transmissionssystemerne og 
af transmissionssystemoperatørerne og 
oprettelse af systemoperatører, der er 
uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre transmissionssystemoperatørernes uafhængighed skal medlemsstaterne drage 
omsorg for, at vertikalt integrerede selskaber har pligt til at overholde bestemmelserne om 
ejendomsretlig adskillelse, effektiv adskillelse og uafhængige netbrugere. Disse tre 
muligheder har samme værdi og optræder også som sådan i direktivforslaget.

Ændringsforslag 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 

Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse oprettelse af 
systemoperatører, der er uafhængige af 
forsynings- og produktionsinteresser, og 
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produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at interesserne for 
aktionærer i vertikalt integrerede selskaber 
kan ydes fuld beskyttelse, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
gennemføre ejendomsretlig adskillelse, 
enten ved direkte afhændelse eller ved 
opdeling af det integrerede selskabs aktier i 
aktier i netvirksomheden og aktier i de 
tilbageværende forsynings- og 
produktionsaktiviteter, forudsat at de krav, 
ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

effektiv selskabsretlig adskillelse af 
transmissionssystemoperatørerne.. Det 
bør gennem specifikke tillægsregler sikres, 
at løsningen med en uafhængig 
systemoperatør bliver fuldt ud effektiv. For 
at interesserne for aktionærer i vertikalt 
integrerede selskaber kan ydes fuld 
beskyttelse, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
og aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Oprettelse af uafhængige systemoperatører bør være en ligeværdig mulighed. Der henvises 
desuden til den ændrede artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag 72
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse og, som en 
undtagelse, oprettelse af systemoperatører, 
der er uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at yde aktionærernes 
interesser i vertikalt integrerede selskaber 
fuld beskyttelse bør medlemsstaterne have 

(11) Når det selskab, der ejer et 
transmissionssystem, indgår i et vertikalt 
integreret selskab, bør medlemsstaterne 
derfor have mulighed for at vælge mellem 
ejendomsretlig adskillelse, effektiv 
adskillelse og, som en undtagelse, 
oprettelse af systemoperatører, der er 
uafhængige af forsynings- og 
produktionsinteresser. Det bør gennem 
specifikke tillægsregler sikres, at løsningen 
med en uafhængig systemoperatør bliver 
fuldt ud effektiv. For at yde aktionærernes 
interesser i vertikalt integrerede selskaber 
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mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
og i aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

fuld beskyttelse bør medlemsstaterne have 
mulighed for at gennemføre ejendomsretlig 
adskillelse, enten ved direkte afhændelse 
eller ved opdeling af det integrerede 
selskabs aktier i aktier i netvirksomheden 
og i aktier i de tilbageværende forsynings-
og produktionsaktiviteter, forudsat at de 
krav, ejendomsretlig adskillelse indebærer, 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge mellem tre former for adskillelse af 
transmissionsnetværk: ejendomsretlig adskillelse, modellen med en uafhængig 
systemoperatør og effektiv adskillelse.

Ændringsforslag 73
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at styrke konkurrencen på det 
indre marked for gas bør erhvervskunder 
kunne vælge deres leverandører og indgå 
kontrakt om elleverancer med flere 
leverandører. Forbrugerne bør beskyttes 
mod eneretsklausuler i kontrakterne, hvis 
sigte er at udelukke konkurrerende 
og/eller supplerende tilbud.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal sigte mod at tillade forbrugerne at nyde godt af lavere energipriser og skal 
derfor hindre etablerede dominerende leverandører i at indføje eneretsklausuler i 
kontrakterne med deres kunder. Eneretsklausuler hindrer erhvervskunder i at anvende flere 
leverandører, som kunne sikre dem store besparelser på eneregiregningen.
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Ændringsforslag 74
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden 
side.

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. en

Begrundelse

Alle selskaber inden for den offentlige sektor er underlagt de nationale, regionale og statslige 
myndigheder med en strengt hierarkisk beslutningsproces. Normalt er de strategiske 
afgørelser, der træffes af offentlige energiselskaber, relevante for hele økonomien i et land, og 
de træffes derfor på politisk niveau. Tildeling af ejendomsret og drift til forskellige instanser 
inden for den samme offentlige forvaltning er derfor fuldstændig inkonsekvent.

Ændringsforslag 75
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
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en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden 
side.

en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. en

Ændringsforslag 76
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden 
side.

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. de
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Begrundelse

Uensartet behandling af offentlige og private virksomheder er diskriminerende og uberettiget.

Ændringsforslag 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul og Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden 
side.

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.

Or. en

Begrundelse

Uensartet behandling af offentlige og private transmissionssystemejere vil være 
diskriminerende. I betragtningerne i Kommissionens forslag skelnes der mellem hhv. statslig 
og privat ejendom  
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Ændringsforslag 78
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden side.

(12) Ved gennemførelsen af effektiv 
adskillelse bør princippet om ikke-
diskrimination mellem den offentlige og 
den private sektor respekteres. Derfor bør 
en og samme person ikke, hverken alene 
eller i fællesskab med andre, kunne øve 
indflydelse på organerne i både 
transmissionssystemoperatører og 
forsyningsselskaber, hvad sammensætning, 
afstemning eller beslutningsproces angår.
+Forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at dette krav er opfyldt, vil to 
separate offentlige organer kunne 
kontrollere produktions- og 
forsyningsaktiviteter på den en side og 
transmissionsaktiviteter på den anden side.
Opretholdes den vertikale integration af 
den medlemsstat, der både kontrollerer 
transmissionssystemoperatøren og de 
selskaber, som varetager produktionen 
eller forsyningen, bør kravene om effektiv 
adskillelse fortsat være obligatoriske for 
disse foretagender.

Or. en

Ændringsforslag 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-

(13) Der bør være adskillelse mellem net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
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eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet holdes adskilt, bør de 
regulerende myndigheder have beføjelse 
til at afvise certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en certificeringsprocedure for ejerskab til adskilte 
transmissionsoperatørsystemer og uafhængige systemoperatører er for omkostningskrævende 
og for bureaukratisk. En korrekt gennemførelse af reglerne om adskillelse vil også kunne 
sikres gennem de regulerende myndigheders permanent overvågning af og tilsyn med 
transmissionssystemoperatørerne  

Ændringsforslag 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet holdes adskilt, bør de 

(13) Der bør være adskillelse mellem net-
og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre ensartet 
anvendelse af disse bestemmelser i hele 
Fællesskabet og overholdelse af 
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regulerende myndigheder have beføjelse 
til at afvise certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

Fællesskabets internationale forpligtelser, 
bør Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en certificeringsprocedure for ejerskab til adskilte 
transmissionssystemoperatører og uafhængige systemoperatører er for omkostningskrævende 
og for bureaukratisk. En korrekt gennemførelse af reglerne om adskillelse vil også kunne 
sikres gennem de regulerende myndigheders permanente overvågning af og tilsyn med 
transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag 81
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 

(13) Der bør være adskillelse mellem net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fælles-
skabet. Det bør gælde for både EU- og
ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net- og 
forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør agenturet
have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
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overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

regulerende myndigheder.

Or. lt

Ændringsforslag 82
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør Agenturet 
for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder ("agenturet") have 
ret til at granske certificeringsafgørelser, 
der træffes af de regulerende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet kan tjene som en ærlig mægler, der sikrer, at alle medlemsstater arbejder på 
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samme grundlæggende vilkår. Agenturet skal besidde mere teknisk kompetence end 
Kommissionen.

Ændringsforslag 83
Edit Herczog

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør 
Kommissionen have ret til at granske 
certificeringsafgørelser, der træffes af de 
regulerende myndigheder.

(13) Der bør være fuld adskillelse mellem 
net- og forsyningsaktiviteter i hele 
Fællesskabet, således at netoperatører i 
Fællesskabet eller deres tilknyttede 
selskaber hindres i at drive forsynings-
eller produktionsvirksomhed i nogen 
medlemsstat. Det bør gælde for både EU-
og ikke-EU-selskaber. For at sikre, at net-
og forsyningsaktiviteter i hele Fællesskabet 
holdes adskilt, bør de regulerende 
myndigheder have beføjelse til at afvise 
certificering af 
transmissionssystemoperatører, som ikke 
overholder reglerne om adskillelse. For at 
sikre ensartet anvendelse af disse 
bestemmelser i hele Fællesskabet og 
overholdelse af Fællesskabets 
internationale forpligtelser, bør Agenturet 
for Samarbejde mellem 
energimyndigheder ("agenturet") have ret 
til at granske certificeringsafgørelser, der 
træffes af de regulerende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet kan tjene som en ærlig mægler, der sikrer, at alle medlemsstater arbejder på 
samme grundlæggende vilkår. Agenturet skal besidde mere teknisk kompetence end 
Kommissionen.
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Ændringsforslag 84
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt.
Gas kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende 
gasmarkeder, og navnlig net og andre 
gasforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd. Uden at det 
berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
gastransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, hvorfor der er 
behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt.
Gas kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende 
gasmarkeder, og navnlig net og andre 
gasforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd. Fejlagtige 
beslutninger inden for dette område bliver 
først tydelige lang tid senere. Uden at det 
berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
gastransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

Kapitaltilgang i form af direkte investeringer er økonomisk ønskværdig og styrker 
erhvervslivet i EU. Den såkaldte tredjelandeklausul, der skal beskytte europæiske 
transmissionssystemoperatører mod overtagelser gennem selskaber fra tredjelande, er en 
særdeles protektionistisk, juridisk tvivlsom klausul, der er vanskelig at gennemføre.
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Ændringsforslag 85
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt.
Gas kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende 
gasmarkeder, og navnlig net og andre 
gasforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd. Uden at det 
berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at 
gastransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, hvorfor der er 
behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.  

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt.
Gas kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende 
gasmarkeder, og navnlig net og andre 
gasforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd.
gasinfrastrukturerne udgør både en del af 
den kritiske infrastruktur i den 
medlemsstat, på hvis område de findes, og 
af den kritiske infrastruktur i 
medlemsstaterne. Uden at det berører 
Fællesskabets internationale forpligtelser, 
er det Fællesskabets opfattelse, at 
gastransmissionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, hvorfor der er 
behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod 
fællesskabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.  

Or. ro
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Ændringsforslag 86
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt.
Gas kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende 
gasmarkeder, og navnlig net og andre 
gasforsyningsanlæg, spiller en afgørende 
rolle for den offentlige sikkerhed, 
økonomiens konkurrenceevne og 
fællesskabsborgernes velfærd. Uden at det 
berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at gastransmissionssystem-
sektoren er af stor betydning for 
Fællesskabet.

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt, 
og at de isolerede markeder i 
medlemsstaterne integreres. Gas kan kun 
bringes ud til EU-borgerne gennem nettet.
Velfungerende gasmarkeder, og navnlig 
net og andre gasforsyningsanlæg, spiller en 
afgørende rolle for den offentlige 
sikkerhed, økonomiens konkurrenceevne 
og fællesskabsborgernes velfærd. Uden at 
det berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at gastransmissionssystem-
sektoren er af stor betydning for 
Fællesskabet.

Or. lt

Ændringsforslag 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) På et velfungerende marked kan 
lagertjenester udgøre en 
konkurrencepræget aktivitet i det meste af 
Europa. Medlemsstaterne og de nationale 
regulerende myndigheder skal sikre, at de 
betingelser, som gælder for 
lageroperatører, skal tage sigte på 
etablering af et konkurrencepræget 
marked for lagerfaciliteter.
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Or. en

Begrundelse

Transmissionsrørledninger og -net er naturlige monopoler og skal derfor reguleres, hvorimod 
oplagring af gas kan og bør blive en konkurrencepræget aktivitet ved at tilskynde nytilkomne 
virksomheder til at investere.

Ændringsforslag 88
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ikke-diskriminerende adgang til 
distributionsnettet er afgørende for 
adgangen til detailkunderne. Mulighederne 
for at forskelsbehandle tredjeparter, hvad 
adgang og investeringer angår, er 
imidlertid mindre betydningsfulde på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet, da 
overbelastningsproblemer og indflydelse 
fra produktionsinteresser i almindelighed 
er af mindre betydning på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet. Dertil kommer, at 
funktionel udskillelse af 
distributionssystemoperatører i 
overensstemmelse med direktiv 
55/2003/EF først blev obligatorisk fra den 
1. juli 2007, hvorfor det stadig står tilbage 
at vurdere virkningerne af denne regel på 
det indre marked. De nuværende regler for 
selskabsretlig og funktionel adskillelse kan 
føre til effektiv adskillelse, forudsat at de 
defineres tydeligere, gennemføres korrekt 
og overvåges nøje. For at sikre lige vilkår i 
detailsalget bør 
distributionssystemoperatørernes 
aktiviteter derfor overvåges, så de hindres i 
at udnytte deres vertikale integration til at 
styrke deres stilling i konkurrencen på 
markedet, i særdeleshed i forhold til små 

(16) Ikke-diskriminerende adgang til 
distributionsnettet er afgørende for 
adgangen til detailkunderne. Mulighederne 
for at forskelsbehandle tredjeparter, hvad 
adgang og investeringer angår, er 
imidlertid mindre betydningsfulde på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet, da 
overbelastningsproblemer og indflydelse 
fra produktionsinteresser i almindelighed 
er af mindre betydning på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet.
Distributionsnettene bør derfor 
udtrykkeligt undtages fra bestemmelserne 
i dette direktiv. Dertil kommer, at 
funktionel udskillelse af 
distributionssystemoperatører i 
overensstemmelse med direktiv 
55/2003/EF først blev obligatorisk fra den 
1. juli 2007, hvorfor det stadig står tilbage 
at vurdere virkningerne af denne regel på 
det indre marked. De nuværende regler for 
selskabsretlig og funktionel adskillelse kan 
føre til effektiv adskillelse, forudsat at de 
defineres tydeligere, gennemføres korrekt 
og overvåges nøje. For at sikre lige vilkår i 
detailsalget bør 
distributionssystemoperatørernes 
aktiviteter derfor overvåges, så de hindres i 
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privat- og erhvervskunder. at udnytte deres vertikale integration til at 
styrke deres stilling i konkurrencen på 
markedet, i særdeleshed i forhold til små 
privat- og erhvervskunder.

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at distributionsnettene er undtaget fra bestemmelserne i den tredje pakke 
vedrørende det indre marked for energi.

Ændringsforslag 89
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En harmonisering af de nationale 
regulerende myndigheders beføjelser bør 
omfatte både incitamenter og sanktioner 
over for energiselskaberne. Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder 
("agenturet") bør tildeles passende 
beføjelser til at gå forrest i bestræbelserne 
på at sikre ensartethed i incitamenter og 
sanktioner i alle medlemsstater og 
udstikke retningslinjer for 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 90
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) En harmonisering af de nationale 
regulerende myndigheders beføjelser bør 
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omfatte både incitamenter og sanktioner 
over for energiselskaberne. Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder 
("agenturet") bør tildeles passende 
beføjelser til at gå forrest i bestræbelserne 
på at sikre ensartethed i incitamenter og 
sanktioner i alle medlemsstater og 
udstikke retningslinjer for 
foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal sikre en fælles tilgang til disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 91
Edit Herczog

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En harmonisering af de nationale 
regulerende myndigheders beføjelser bør 
omfatte både incitamenter og sanktioner 
over for energiselskaberne. Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder 
(agenturet") bør tildeles passende 
beføjelser til at gå forrest i bestræbelserne 
på at sikre ensartethed i incitamenter og 
sanktioner i alle medlemsstater og 
udstikke retningslinjer for 
foranstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal sikre en fælles tilgang til disse foranstaltninger.



PE404.542v02-00 40/103 AM\717626DA.doc

DA

Ændringsforslag 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne bør træffe 
konkrete foranstaltninger for at fremme 
en mere udbredt anvendelse af gas fra 
biomasse, som skal have ikke-
diskriminerende adgang til gassystemet på 
betingelse af, at en sådan adgang er fuldt 
forenelig med de relevante tekniske regler 
og sikkerhedsstandarder.

Or. en

Begrundelse

For at kunne nå EU's energimål i 2020 vil det være nødvendigt aktivt at støtte biogas og gas 
fra biomasse. Denne støtte skal være mere vidtgående end foranstaltningerne med sigte på at 
sikre forenelighed og ikke-diskriminering.

Ændringsforslag 93
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Energimyndighederne bør kunne 
træffe afgørelser i alle 
reguleringsspørgsmål, hvis det indre 
marked skal kunne fungere efter hensigten, 
og de bør være fuldt uafhængige af alle 
andre offentlige og private interesser.

(18) Energimyndighederne bør kunne 
træffe afgørelser i alle 
reguleringsspørgsmål, hvis det indre 
marked skal kunne fungere efter hensigten, 
og de bør være fuldt uafhængige af alle 
andre offentlige og private selskaber.

Or. en

Begrundelse

Energimyndighederne bør være forpligtet over for de samfundsmæssige interesser.
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Ændringsforslag 94
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om gasselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
gasselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset 
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger til fremme af den 
effektive konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked;
og de skal kunne sikre høje standarder for 
offentlig service under hensyntagen til 
markedsåbningen, sikre beskyttelse af 
sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

(19) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om netoperatører og til at vedtage 
effektive, passende og afskrækkende 
sanktioner mod netoperatører, der ikke 
opfylder deres forpligtelser. De skal også, 
uanset anvendelsen af 
konkurrencereglerne, have beføjelse til at 
træffe afgørelse om passende 
foranstaltninger vedrørende adgangen til 
net for at sikre den effektive konkurrence, 
der er en forudsætning for et velfungerende 
marked; og de skal kunne sikre høje 
standarder for offentlig service under 
hensyntagen til markedsåbningen, sikre 
beskyttelse af sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om gasselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
gasselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset 
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger til fremme af
den effektive konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked;
og de skal kunne sikre høje standarder for 
offentlig service under hensyntagen til 
markedsåbningen, sikre beskyttelse af 
sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

(19) Energimyndighederne bør have 
beføjelse til at træffe bindende afgørelser 
om gasselskaber og til at vedtage effektive, 
passende og afskrækkende sanktioner mod 
gasselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser. De skal også, uanset 
anvendelsen af konkurrencereglerne, have 
beføjelse til at træffe afgørelse om 
passende foranstaltninger for at sikre, at 
forbrugerne drager fordel af indsatsen for 
en effektiv konkurrence, der er en 
forudsætning for et velfungerende marked;
og de skal kunne sikre høje standarder for 
offentlig service under hensyntagen til 
markedsåbningen, sikre beskyttelse af 
sårbare kunder samt sikre, at 
forbrugerbeskyttelsesreglerne virker 
effektivt. Disse bestemmelser bør hverken 
indskrænke Kommissionens beføjelser, 
hvad anvendelsen af konkurrencereglerne 
angår, herunder dens beføjelse til at 
undersøge fusioner med en 
fællesskabsdimension, eller reglerne for det 
indre marked, som f.eks. de frie 
kapitalbevægelser.

Or. en

Begrundelse

Fremme af effektiv konkurrence må ikke være et mål i sig selv, men skal tage sigte på 
forbrugernes interesser i form af flere valgmuligheder, lavere priser og en bedre kvalitet af 
tjenesterne.
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Ændringsforslag 96
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) De regulerende myndigheder på 
henholdsvis energimarkedet og 
finansmarkedet skal samarbejde for at 
sætte hinanden i stand til at danne sig et 
overblik over de pågældende markeder, 
ligesom de bør have bemyndigelse til at 
indhente relevante oplysninger fra 
energiselskaberne i kraft af 
fyldestgørende og tilstrækkelige beføjelser 
med hensyn til efterforskning, 
tvistbilæggelse og pålæggelse af effektive 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af de gældende direktiver giver fortsat anledning til bekymring.
For at kunne garantere en effektiv åbning af det indre marked for gas skal de nationale 
regulerende myndigheder kunne samarbejde med andre relevante regulerende myndigheder 
for at sikre en effektiv overvågning af gasmarkedet, og de skal i påkommende tilfælde kunne 
pålægge gasselskaber, der ikke opfylder de forpligtelser, som er fastsat i dette direktiv, 
effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner.

Ændringsforslag 97
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) De regulerende myndigheder på 
henholdsvis energimarkedet og 
finansmarkedet skal samarbejde for at 
sætte hinanden i stand til at danne sig et 
overblik over de pågældende markeder, 
ligesom de bør have bemyndigelse til at 
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indhente relevante oplysninger fra 
energiselskaberne i kraft af 
fyldestgørende og tilstrækkelige beføjelser 
med hensyn til efterforskning, 
tvistbilæggelse og pålæggelse af effektive 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af de gældende direktiver giver fortsat anledning til bekymring.
For at kunne garantere en effektiv åbning af det indre marked for gas skal de nationale 
regulerende myndigheder være i stand til at samarbejde med andre relevante regulerende 
myndigheder kunne sikre en effektiv overvågning af gasmarkedet, og de skal i påkommende 
tilfælde kunne pålægge gasselskaber, der ikke opfylder alle forpligtelser, effektive, rimelige 
og afskrækkende sanktioner.

Ændringsforslag 98
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Investeringer i store nye
infrastrukturanlæg bør fremmes kraftigt, og 
samtidig bør det sikres, at det indre marked 
for naturgas er fuldt funktionsdygtigt. For 
at øge den positive effekt af undtagne 
infrastrukturprojekter på konkurrencen og 
forsyningssikkerheden, bør markedets 
interesse afprøves i 
projektplanlægningsfasen, og der bør 
gennemføres regler om håndtering af 
situationer, hvor kapaciteten viser sig for 
begrænset. Ansøgninger om undtagelse
for infrastrukturanlæg, der strækker sig 
over mere end én medlemsstats territorium, 
bør behandles af Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder, 
fordi der så bedre kan tages hensyn til 
dets virkninger på tværs af grænserne, og 
fordi det kan gøre den administrative 

(20) Investeringer i store nye 
infrastrukturanlæg bør fremmes kraftigt, og 
samtidig bør det sikres, at det indre marked 
for naturgas er fuldt funktionsdygtigt. For 
at øge den positive effekt af undtagne 
infrastrukturprojekter på konkurrencen og 
forsyningssikkerheden, bør markedets 
interesse afprøves i 
projektplanlægningsfasen, og der bør 
gennemføres regler om håndtering af 
situationer, hvor kapaciteten viser sig for 
begrænset. For infrastrukturanlæg, der 
strækker sig over mere end én 
medlemsstats territorium, bør beslutningen 
om undtagelsen træffes af de regulerende 
myndigheder eller af et relevant organ i 
de pågældende medlemsstater efter høring 
mellem disse og efter godkendelse af 
Kommissionen. I betragtning af den 
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behandling lettere. I betragtning af den 
usædvanlige risikoprofil ved
gennemførelsen af sådanne store undtagne 
infrastrukturprojekter, bør det være muligt 
at fritage forsynings- og 
produktionsselskaber midlertidigt og delvis 
for at anvende reglerne om adskillelse i 
forbindelse med de pågældende projekter.
Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 
dette navnlig gælde for nye rørledninger i 
Fællesskabet, der transporterer gas fra 
tredjelande til Fællesskabet.

usædvanlige risikoprofil ved 
gennemførelsen af sådanne store undtagne 
infrastrukturprojekter, bør det være muligt 
at fritage forsynings- og 
produktionsselskaber midlertidigt og delvis 
for at anvende reglerne om adskillelse i 
forbindelse med de pågældende projekter.
Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 
dette navnlig gælde for nye rørledninger i 
Fællesskabet, der transporterer gas fra 
tredjelande til Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Enhver ansøgning om undtagelser skal først behandles af de regulerende myndigheder eller 
et relevant organ i de berørte medlemsstater for at lette og strømline bygningen af større nye 
gasinfrastrukturer og sammenkoblingslinjer, og derefter forelægges Kommissionen til 
godkendelse, hvad der er den bedste garanti for varetagelse af de europæiske interesser på 
grund af dennes væsentlige beføjelse som traktaternes vogter.

Ændringsforslag 99
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Investeringer i store nye 
infrastrukturanlæg bør fremmes kraftigt, og 
samtidig bør det sikres, at det indre marked 
for naturgas er fuldt funktionsdygtigt. For 
at øge den positive effekt af undtagne 
infrastrukturprojekter på konkurrencen og 
forsyningssikkerheden, bør markedets 
interesse afprøves i 
projektplanlægningsfasen, og der bør 
gennemføres regler om håndtering af 
situationer, hvor kapaciteten viser sig for 
begrænset. Ansøgninger om undtagelse for 
infrastrukturanlæg, der strækker sig over 

(20) Investeringer i store nye 
infrastrukturanlæg bør fremmes kraftigt, og 
samtidig bør det sikres, at det indre marked 
for naturgas er fuldt funktionsdygtigt. De 
projekter, Det Europæiske Råd har 
anerkendt som prioriterede, f.eks. 
Nabucco, vil indebære en spredning af 
EU's gasforsyningskilder og en 
begrænsning af energiafhængigheden af 
tredjelande. For at øge den positive effekt 
af undtagne infrastrukturprojekter på 
konkurrencen og forsyningssikkerheden, 
bør markedets interesse afprøves i 
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mere end én medlemsstats territorium, bør 
behandles af Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder, fordi der så 
bedre kan tages hensyn til dets virkninger 
på tværs af grænserne, og fordi det kan 
gøre den administrative behandling lettere.
I betragtning af den usædvanlige 
risikoprofil ved gennemførelsen af sådanne 
store undtagne infrastrukturprojekter, bør 
det være muligt at fritage forsynings- og 
produktionsselskaber midlertidigt og delvis 
for at anvende reglerne om adskillelse i 
forbindelse med de pågældende projekter.
Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 
dette navnlig gælde for nye rørledninger i 
Fællesskabet, der transporterer gas fra 
tredjelande til Fællesskabet.

projektplanlægningsfasen, og der bør 
gennemføres regler om håndtering af 
situationer, hvor kapaciteten viser sig for 
begrænset. Ansøgninger om undtagelse for 
infrastrukturanlæg, der strækker sig over 
mere end én medlemsstats territorium, bør 
behandles af Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder, fordi der så 
bedre kan tages hensyn til dets virkninger 
på tværs af grænserne, og fordi det kan 
gøre den administrative behandling lettere.
I betragtning af den usædvanlige 
risikoprofil ved gennemførelsen af sådanne 
store undtagne infrastrukturprojekter, bør 
det være muligt at fritage forsynings- og 
produktionsselskaber midlertidigt og delvis 
for at anvende reglerne om adskillelse i 
forbindelse med de pågældende projekter.
Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 
dette navnlig gælde for nye rørledninger i 
Fællesskabet, der transporterer gas fra 
tredjelande til Fællesskabet.

Or. ro

Ændringsforslag 100
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Investeringer i store nye 
infrastrukturanlæg bør fremmes kraftigt, og 
samtidig bør det sikres, at det indre marked 
for naturgas er fuldt funktionsdygtigt. For 
at øge den positive effekt af undtagne 
infrastrukturprojekter på konkurrencen og 
forsyningssikkerheden, bør markedets 
interesse afprøves i 
projektplanlægningsfasen, og der bør 
gennemføres regler om håndtering af 
situationer, hvor kapaciteten viser sig for 
begrænset. Ansøgninger om undtagelse for 
infrastrukturanlæg, der strækker sig over 

(20) Investeringer i store nye 
infrastrukturanlæg bør fremmes kraftigt, og 
samtidig bør det sikres, at det indre marked 
for naturgas er fuldt funktionsdygtigt. For 
at øge den positive effekt af undtagne 
infrastrukturprojekter på konkurrencen og 
forsyningssikkerheden, bør markedets 
interesse afprøves i 
projektplanlægningsfasen, og der bør 
gennemføres regler om håndtering af 
situationer, hvor kapaciteten viser sig for 
begrænset. Ansøgninger om undtagelse for 
infrastrukturanlæg, der strækker sig over 
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mere end én medlemsstats territorium, bør 
behandles af Agenturet for Samarbejde 
mellem Energimyndigheder, fordi der så 
bedre kan tages hensyn til dets virkninger 
på tværs af grænserne, og fordi det kan 
gøre den administrative behandling lettere.
I betragtning af den usædvanlige 
risikoprofil ved gennemførelsen af sådanne 
store undtagne infrastrukturprojekter, bør 
det være muligt at fritage forsynings- og 
produktionsselskaber midlertidigt og delvis 
for at anvende reglerne om adskillelse i 
forbindelse med de pågældende projekter.
Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 
dette navnlig gælde for nye rørledninger i 
Fællesskabet, der transporterer gas fra 
tredjelande til Fællesskabet.

mere end én medlemsstats territorium, bør 
behandles af Kommissionen efter høring 
af Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder, fordi der så bedre kan 
tages hensyn til dets virkninger på tværs af 
grænserne, og fordi det kan gøre den 
administrative behandling lettere. I 
betragtning af den usædvanlige risikoprofil 
ved gennemførelsen af sådanne store 
undtagne infrastrukturprojekter, bør det 
være muligt at fritage forsynings- og 
produktionsselskaber midlertidigt og delvis 
for at anvende reglerne om adskillelse i 
forbindelse med de pågældende projekter.
Af hensyn til forsyningssikkerheden bør 
dette navnlig gælde for nye rørledninger i 
Fællesskabet, der transporterer gas fra 
tredjelande til Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Beføjelserne til at træffe afgørelse om undtagelser for grænseoverskridende infrastrukturer 
bør ikke overføres til agenturet, idet de regulerende myndigheder fra lande, der ikke er 
berørt, vil kunne kan øve indflydelse på resultatet af afgørelserne om undtagelse internt i 
agenturet. Der har været eksempler på, at nationale regulerende myndighederne meget ofte 
forfølger nationale interesser. Desuden må beslutningsmyndighed, som omfatter skøn, ikke i 
medfør af sag 9/56 Meroni [1958] Sml. 133, ikke delegeres til organer, der ikke optræder i 
traktaterne.

Ændringsforslag 101
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I forbindelse med ethvert projekt, 
som omfatter en naturgasrørledning, der 
går gennem et havområde grænsende op 
til Den Europæiske Union med henblik på 
at transportere gas fra tredjelande til 
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Fællesskabet, gennemfører 
Kommissionen og de berørte 
medlemsstater en 
miljøkonsekvensvurdering for at afværge 
risikoen for miljøulykker og foreslår 
foranstaltninger med henblik på en sikker 
forsyning af naturgas under miljøvenlige 
forhold.

Or. ro

Ændringsforslag 102
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det indre gasmarked lider under 
mangel på likviditet og gennemsigtighed, 
hvilket hindrer effektiv 
ressourceallokering, begrænser 
mulighederne for risikodækning og spærrer 
vejen for nye investorer. Der er behov for 
at øge tilliden til markedet, dets likviditet 
og antallet af markedsdeltagere, og derfor 
må myndighedstilsynet med selskaber, der 
er aktive inden for gasforsyning, 
intensiveres. Sådanne krav bør ikke 
indskrænke, men være forenelige med 
den gældende fællesskabslovgivning om 
finansmarkeder. Energimyndighederne 
og finansmarkedsmyndighederne bør 
samarbejde, så de kan bistå hinanden med 
at få overblik over de pågældende 
markeder.

(21) Det indre gasmarked lider under 
mangel på likviditet og gennemsigtighed, 
hvilket hindrer effektiv 
ressourceallokering, begrænser 
mulighederne for risikodækning og spærrer 
vejen for nye investorer. Der er behov for 
at øge tilliden til markedet, dets likviditet 
og antallet af markedsdeltagere.

Or. de
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Ændringsforslag 103
Britta Thomsen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Medlemsstaterne bør sammen med 
arbejdsmarkedets parter undersøge 
følgerne af ændringerne af direktiv 
2003/55/EF, for så vidt angår 
beskæftigelse, arbejdsforhold og 
information samt arbejdstagernes ret til 
høring og medbestemmelsesret med 
henblik på at afbøde de negative følger.

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne viser, at nye regler har følger for de berørte arbejdstagere inden for området, 
hvad der bl.a.  påvises i den rapport, der i 2007 blev udarbejdet for Kommissionen om 
virkningerne for beskæftigelsen af åbningen af markeder for elektricitet og gas.

Ændringsforslag 104
Toine Manders

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De strukturelle stivheder på 
gasmarkedet, der skyldes koncentrationen 
af leverandører, langtidskontrakterne, der 
danner grundlag for leverancerne, og 
manglen på downstream-likviditet skaber 
en uigennemsigtig prisdannelsesstruktur.
For at gøre omkostningsstrukturen mere 
klar er der behov for mere 
gennemsigtighed i prisdannelsen, og 
handelsforpligtelse bør derfor være 
obligatorisk.
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Or. en

Begrundelse

For at fremme markedsadgangen for nye og mindre gasselskaber og skabe mere 
gennemsigtighed på gasmarkedet og i gaspriserne.

Ændringsforslag 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De regulerende myndigheder på 
henholdsvis energimarkedet og 
finansmarkedet skal samarbejde for at 
sætte hinanden i stand til at danne sig et 
overblik over de pågældende markeder, 
ligesom de bør have bemyndigelse til at 
indhente relevante oplysninger fra 
energiselskaberne i kraft af 
fyldestgørende og tilstrækkelige beføjelser 
med hensyn til efterforskning, 
tvistbilæggelse og pålæggelse af effektive 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af de gældende direktiver giver fortsat anledning til bekymring.
For at kunne garantere en effektiv åbning af det indre marked for gas skal de nationale 
regulerende myndigheder kunne samarbejde med andre relevante regulerende myndigheder 
for at sikre en effektiv overvågning af gasmarkedet, og de skal i påkommende tilfælde kunne 
pålægge gasselskaber, der ikke opfylder de forpligtelser, som er fastsat i dette direktiv, 
effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner.
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Ændringsforslag 106
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) De regulerende myndigheder på 
henholdsvis energimarkedet og 
finansmarkedet skal samarbejde for at 
sætte hinanden i stand til at danne sig et 
overblik over de pågældende markeder, 
ligesom de bør have bemyndigelse til at 
indhente relevante oplysninger fra 
energiselskaberne i kraft af 
fyldestgørende og tilstrækkelige beføjelser 
med hensyn til efterforskning og 
tvistbilæggelse.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af de gældende direktiver giver fortsat anledning til bekymring.
For at kunne garantere en effektiv åbning af det indre marked for gas skal de nationale 
regulerende myndigheder kunne samarbejde med andre relevante regulerende myndigheder 
for at sikre en effektiv overvågning af gasmarkedet.

Ændringsforslag 107
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Inden Kommissionen vedtager 
nærmere retningslinjer for 
journalføringskravene, bør Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder 
og Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) i 
samarbejde undersøge, hvad sådanne 
retningslinjer bør indeholde, og rådgive 
Kommissionen derom. Agenturet og 

udgår
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udvalget bør også i samarbejde undersøge 
og rådgive om, hvorvidt transaktioner 
med gasforsyningskontrakter og 
gasderivater bør omfattes af krav om 
gennemsigtighed før og efter handelen, og 
hvad disse krav i så fald skulle indeholde.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 24f.

Ændringsforslag 108
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Det er vigtigt at sikre, at der 
udvikles et forbrugerorienteret, sikkert, 
pålideligt og effektivt netsystem med 
fremme af systemdækning samt sikring af 
energieffektivitet og integrering af store 
og små vedvarende energikilder og 
distribueret produktion i både 
transmissions- og distributionsnet.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør være i fokus i dette direktiv. Et nyudviklet netsystem bør ledsages af 
energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder m.m.
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Ændringsforslag 109
Toine Manders

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kravene til offentlig service og de 
fælles mindstenormer, der følger af dem, 
må styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere får gavn af konkurrencen. For at 
kunne forsyne kunderne er det vigtigt at 
have adgang til forbrugsdata, og 
forbrugerne må have adgang til deres data, 
så de kan opfordre konkurrerende 
virksomheder til at give et tilbud på 
grundlag af disse data. Forbrugerne bør 
også have ret til at få fyldestgørende 
oplysninger om deres energiforbrug. Hvis 
kunderne jævnligt får oplysninger om 
deres energiudgifter, tilskyndes de til 
energibesparelser, fordi de får direkte 
feedback om virkningerne af investeringer 
i energieffektiv teknik og af 
adfærdsændringer.

(23) Kravene til offentlig service og de 
fælles mindstenormer, der følger af dem, 
må styrkes yderligere for at sikre, at alle 
forbrugere får gavn af konkurrencen og 
rimeligere priser. For at kunne forsyne 
kunderne er det vigtigt at have adgang til 
objektive og gennemsigtige forbrugsdata, 
og forbrugerne må have adgang til deres 
forbrugsdata, associerede priser og 
serviceomkostninger, så de kan opfordre 
konkurrerende virksomheder til at give et 
tilbud på grundlag af disse data.
Forbrugerne bør også have ret til at få 
fyldestgørende oplysninger om deres 
energiforbrug, ligesom forbrugernes 
forudbetalinger børe være passende og 
afspejle deres faktiske gasforbrug. Hvis 
kunderne som minimum hvert kvartal får 
oplysninger om deres energiudgifter, 
tilskyndes de til energibesparelser, fordi de 
får direkte feedback om virkningerne af 
investeringer i energieffektiv teknik.

Or. en

Begrundelse

I bestræbelserne for at nå målsætningerne om en fri og gennemsigtig konkurrence, kan 
adgangen til en række data gøre det muligt for forbrugerne at træffe informerede valg, hvad 
angår deres gasforsyning. Desuden bør forbrugerne kun pålægges at betale den 
energimængde, de rent faktisk for bruger på månedsbasis.
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Ændringsforslag 110
Toine Manders

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne bør sikre en 
tilstrækkelig dækning med individuelle 
målere (intelligente målesystemer), jf. 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 
2006 om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester 
1, for at give forbrugerne præcise 
oplysninger om energiforbruget og sikre 
effektiviteten i slutbrugerleddet.
EFT L 114 af 17.7.1999, s. 64.

Or. en

Begrundelse

Intelligente målere giver forbrugerne en bedre indsigt i deres faktiske gasforbrug og bidrager 
derfor til en mere rationel anvendelse af gassen.

Ændringsforslag 111
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Forbrugerne bør være i fokus i dette 
direktiv. Der er behov for at styrke og 
sikre forbrugernes eksisterende 
rettigheder, der bør inkludere større 
gennemsigtighed og mere repræsentation.
Forbrugerbeskyttelsen skal sikre, at alle 
kunder drager fordel af et marked med 
konkurrence. Forbrugerrettighederne bør 
håndhæves af de nationale regulerende 
myndigheder ved at indføre incitamenter 
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og pålægge virksomheder, som ikke 
efterlever forbrugerbeskyttelses- og 
konkurrencereglerne, sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør være i fokus i dette direktiv.

Ændringsforslag 112
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der er behov for at styrke og sikre 
forbrugernes eksisterende rettigheder, der 
bør inkludere større gennemsigtighed og 
mere repræsentation.
Forbrugerbeskyttelsen skal sikre, at alle 
kunder drager fordel af et marked med 
konkurrence. Forbrugerrettighederne bør 
håndhæves af de nationale regulerende 
myndigheder ved at indføre incitamenter 
og pålægge virksomheder, som ikke 
efterlever forbrugerbeskyttelses- og 
konkurrencereglerne, sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Kravene til offentlig service og de 
fælles mindstestandarder, der er en følge 
af disse, skal skærpes yderligere for at 
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sikre, at gastjenesterne er tilgængelige for 
offentligheden og for de små og 
mellemstore virksomheder.

Or. ro

Begrundelse

Der er yderst vigtigt, at prisen for adgang til gasinfrastrukturerne ikke er uoverkommelige for 
husholdningerne og de små og mellemstore virksomheder, hvis energiforsyning er afhængig 
af disse tjenester.  

Ændringsforslag 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Energifattigdom er et voksende 
problem i Fællesskabet. Medlemsstaterne 
bør udarbejde nationale handlingsplaner 
til bekæmpelse af energifattigdom og 
sikring af, at sårbare forbrugere kan 
forbruge den energi, de har behov for.
Der er behov for en integreret tilgang, og 
foranstaltningerne bør omfatte politikker, 
tarifpolitikker og 
energieffektivitetsforbedringer til boliger.
Dette direktiv bør som et mindstemål 
muliggøre nationale politikker om positiv 
national særbehandling af sårbare 
kunder for så vidt angår 
prisfastsættelsesmodeller.

Or. en
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Ændringsforslag 115
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre forsyningerne og 
opretholde en solidarisk ånd mellem
medlemsstaterne, ikke mindst under en 
energiforsyningskrise, er det vigtigt at 
tilrettelægge rammer for regionalt 
solidaritetssamarbejde.

(24) For at sikre forsyningerne og 
opretholde en solidarisk ånd bør
medlemsstaterne, ikke mindst under en 
energiforsyningskrise, arbejde tæt 
sammen. Rådets Direktiv 2004/67/EF af 
26. april 2004 om foranstaltninger til 
opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden1 bør
danne grundlag herfor.
1 EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2004/67/EF dækker fuldt ud alle spørgsmål vedrørende forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Med henblik på etablering af et indre 
marked for gas bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt 
plan.

(25) Med henblik på etablering af et indre 
marked for gas bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt 
plan. De regionale integrationsinitiativer 
er et vigtigt mellemstadium ved 
gennemførelsen af en integration af 
energimarkederne i Europa, som fortsat 
er den endelige målsætning. Det regionale 
niveau er med til at fremskynde 
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integrationsprocessen og åbner mulighed 
for, at de berørte aktører, 
medlemsstaterne, de nationale 
regulerende myndigheder og 
transmissionssystemoperatørerne kan 
samarbejde om konkrete problemer.

Or. fr

Begrundelse

Regionale initiativer er et konstruktivt mellemstadium, som gør det muligt at sikre, at det 
indre marked for gas kan fungere bedre.  Når transmissionssystemoperatørerne og de 
nationale regulerende myndigheder kan harmonisere adgangen og reglerne i en given region 
eller ligefrem etablere en regional transportstruktur, bevirker det, at nettet kan fungere mere 
effektivt og lette grænseoverskridende handel og investeringer.

Ændringsforslag 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Med henblik på etablering af et indre 
marked for gas bør medlemsstaterne 
fremme integrationen af deres nationale 
markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt 
plan.

(25) Med henblik på etablering af et indre
marked for gas kan regionale 
energimarkeder udgøre et første skridt.
Medlemsstaterne bør derfor på europæisk 
niveau, men om muligt også på regionalt 
plan, fremme integrationen af deres 
nationale markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører.

Or. en
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Ændringsforslag 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Dette direktiv bør sigte mod 
etableringen af et egentligt europæisk 
rørledningsnet, og i den forbindelse bør 
agenturet have ansvaret for 
reguleringsspørgsmål vedrørende 
grænseoverskridende sammenkoblinger 
og regionale markeder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal regulere grænseoverskridende sammenkoblinger og regionale markeder for at 
sikre, at de udvikles og forvaltes på en klar, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde.

Ændringsforslag 119
Edit Herczog

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Dette direktiv bør sigte mod 
etableringen af et egentligt europæisk 
rørledningsnet, og i den forbindelse bør 
agenturet have ansvaret for 
reguleringsspørgsmål vedrørende 
grænseoverskridende sammenkoblinger 
og regionale markeder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal regulere grænseoverskridende sammenkoblinger og regionale markeder for at 
sikre, at de udvikles og forvaltes på en klar, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde.
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Ændringsforslag 120
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Dette direktiv bør sigte mod 
etableringen af et europæisk net, og i den 
forbindelse bør agenturet have ansvaret 
for reguleringsspørgsmål vedrørende 
grænseoverskridende sammenkoblinger 
og regionale markeder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal regulere grænseoverskridende sammenkoblinger og regionale markeder for at 
sikre, at de udvikles og forvaltes på en klar, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde.

Ændringsforslag 121
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Dette direktiv bør sigte mod 
etableringen af et egentligt europæisk net, 
og i den forbindelse bør agenturet have 
ansvaret for reguleringsspørgsmål 
vedrørende grænseoverskridende 
sammenkoblinger og regionale markeder.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal regulere grænseoverskridende sammenkoblinger og regionale markeder for at 
sikre, at de udvikles og forvaltes på en klar, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde.
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Ændringsforslag 122
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske gasmarked og dets 
udvikling på kort, mellemlangt og langt 
sigt, bl.a. hvad angår udbud og 
efterspørgsel produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, 
grænseoverskridende handel, investeringer, 
engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet samt miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

(26) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske gasmarked og dets 
udvikling på kort, mellemlangt og langt 
sigt, bl.a. hvad angår udbud og 
efterspørgsel produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, 
tjenesteydelsernes og forsyningernes 
kvalitet, grænseoverskridende handel, 
håndtering af kapacitetsbegrænsning,
investeringer, engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet samt miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne vil få gavn af de regulerende myndigheders aktive deltagelse i kontrollen af 
tjenesteydelsernes og forsyningernes kvalitet. Det skal sikres, at der er effektiv samordning 
mellem nationale regulerende myndigheder i forbindelse med mekanismerne for 
kapacitetsforvaltning og mere generelt i forbindelse med håndteringen af 
kapacitetsbegrænsning.
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Ændringsforslag 123
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske gasmarked og dets 
udvikling på kort, mellemlangt og langt 
sigt, bl.a. hvad angår udbud og 
efterspørgsel produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, 
grænseoverskridende handel, investeringer, 
engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet samt miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

(26) De regulerende myndigheder bør 
formidle oplysninger til markedet, også for 
at give Kommissionen mulighed for at 
spille sin rolle som observatør og vogter af 
det europæiske gasmarked og dets 
udvikling på kort, mellemlangt og langt 
sigt, bl.a. hvad angår udbud og 
efterspørgsel produktionskapacitet, 
forskellige kilder til elproduktion, anlæg i 
transmissions- og 
distributionsinfrastrukturen, 
grænseoverskridende handel, investeringer, 
engros- og forbrugerpriser, 
markedslikviditet samt miljø- og 
effektivitetsmæssige forbedringer.

Or. ro

Ændringsforslag 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Medlemsstaterne bør sammen med 
de berørte arbejdsmarkedsparter drøfte 
følgerne af ændringsforslagene til direktiv 
2003/55/EF, navnlig de forskellige 
modeller, der skal sikre, at 
transmissionssystemoperatører er 
uafhængige, for så vidt angår 
beskæftigelse, arbejdsvilkår samt 
arbejdstagernes ret til at modtage 
information, blive hørt og deres 
medbestemmelsesret med henblik på at 
afbøde de negative følger.
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Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at nye regler har følger for de berørte arbejdstagere inden for området, 
hvilket f.eks. påvises i rapporten udfærdiget for Kommissionen i 2007 om virkningerne på 
beskæftigelsen af åbningen af markederne for elektricitet og gas.

Ændringsforslag 125
Erika Mann

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005 af 28. 
september 2005 om betingelserne for 
adgang til naturgastransmissionsnet giver 
Kommissionen mulighed for at vedtage 
retningslinier med det formål at nå den 
nødvendige grad af harmonisering.
Sådanne retningslinier, der altså er 
bindende gennemførelsesforanstaltninger, 
er et nyttigt redskab, der om nødvendigt 
kan tilpasses hurtigt.

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005 af 28. 
september 2005 om betingelserne for 
adgang til naturgastransmissionsnet giver 
Kommissionen mulighed for at vedtage 
retningslinier med det formål at nå den 
nødvendige grad af harmonisering.
Sådanne retningslinier, der altså er 
bindende gennemførelsesforanstaltninger, 
er et nyttigt redskab, der om nødvendigt 
kan tilpasses hurtigt. Retningslinjernes 
grundlæggende værdier bør besluttes af 
lovgiveren gennem udvalgsproceduren.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen får i forordning 1775/2005 udelukkende beføjelser til at ændre retningslinjer 
fastlagt i lovgivningen gennem komitologiproceduren.

Ændringsforslag 126
Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Hele teksten
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–1) Gennem hele teksten erstattes ordene 
"transmissionssystem" med 
"transmissions- og/eller lager- og/eller 
LNG-system".

Or. en

Ændringsforslag 127
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a.  Artikel 1, stk. 1, affattes således:
"1. I dette direktiv fastsættes fælles regler 
for produktion, transmission, distribution 
og forsyning af gas med henblik på at 
skabe integrerede, konkurrencebaserede 
energimarkeder i EU. Det fastlægger 
regler for, hvordan sektoren for gas skal 
organiseres og fungere, hvordan der 
opnås adgang til markedet, samt hvilke 
kriterier og procedurer der skal anvendes 
ved indkaldelse af tilbud og udstedelse af 
autorisationer, samt hvorledes nettene 
skal drives. Det fastlægger endvidere 
forsyningsforpligtelserne og 
gasforbrugernes rettigheder og afklarer 
de konkurrencemæssige forpligtelser."

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal udvides for at sikre, at forbrugerne er midtpunkt for direktivet.
Koblingen til konkurrencemæssige forpligtelser bør også understreges.  
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Ændringsforslag 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a.  Artikel 1, stk. 1, affattes således:
"1. I dette direktiv fastsættes fælles regler 
for produktion, transmission, distribution, 
oplagring og forsyning af naturgas med 
henblik på at skabe integrerede, 
konkurrencebaserede energimarkeder i 
EU. Det fastlægger regler for, hvordan 
sektoren for naturgas skal organiseres og 
fungere, hvordan der opnås adgang til 
markedet, samt hvilke kriterier og 
procedurer der skal anvendes ved 
indkaldelse af tilbud og udstedelse af 
autorisationer, samt hvorledes nettene 
skal drives. Det fastlægger endvidere 
forsyningsforpligtelserne og 
gasforbrugernes rettigheder og afklarer 
de konkurrencemæssige forpligtelser."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 1, stk. 1, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Anvendelsesområdet skal udvides for at sikre, at forbrugerne er midtpunkt for direktivet.
Koblingen til konkurrencemæssige forpligtelser bør også understreges.

Ændringsforslag 129
Claude Turmes

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b.  Artikel 1, stk. 2, affattes således:
"2. De regler, der fastsættes i dette 
direktiv om naturgas, som også omfatter 
flydende naturgas (LNG), gælder 
ligeledes på en ikke-diskriminerende 
måde for biogas og gas fra biomasse eller 
andre typer gas, i det omfang sådanne 
gasser teknisk set og sikkert kan injiceres 
og transporteres gennem 
naturgassystemet."

Or. en

(Tilføjelse af en tydeliggørelse til artikel 1, stk. 2, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Under forudsætning af at den tekniske og kemiske sikkerhedsgrænse for de forskellige gasser 
er overholdt, skal behovet for ikke-diskriminerende adgang for gasser fra forskellige kilder 
understreges.

Ændringsforslag 130
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra -a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Nr. 3 affattes således:
“3. "transmission": transport af naturgas 
gennem net, der hovedsagelig består af 
højtryksrørledninger, bortset fra 
opstrømsrørledningsnet og bortset fra den 
del af højtryksrørledninger, der 
hovedsagelig anvendes i forbindelse med 
lokal distribution af naturgas, med 
henblik på levering af naturgas til kunder, 
men ikke forsyning"
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Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af "transmission" i direktiv 2003/55/EF er forskellig fra 
definitionen i forordning (EF) nr. 1775/2003. Den foreslåede ændring ændrer ordlyden, så 
definitionen i direktivet er den samme som den i forordningen.

Ændringsforslag 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 – litra -a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Nr. 3 affattes således:
"3. "transmission": transport af naturgas 
gennem net, der hovedsagelig består af 
højtryksrørledninger, bortset fra 
opstrømsrørledningsnet og bortset fra den 
del af højtryksrørledninger, der 
hovedsagelig anvendes i forbindelse med 
lokal distribution af naturgas, med 
henblik på levering af naturgas til kunder, 
men ikke forsyning"

Or. en

(Tydeliggørelse af definitionen af "transmission" i artikel 2, nr. 3, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Den nuværende definition af "transmission" i direktiv 2003/55/EF er forskellig fra 
definitionen i forordning (EF) nr. 1775/2003. Den foreslåede ændring ændrer ordlyden, så 
definitionen i direktivet er den samme som den i forordningen.



PE404.542v02-00 68/103 AM\717626DA.doc

DA

Ændringsforslag 132
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Nr. 3 affattes således:
"3. "transmission": transport af naturgas 
gennem net, der hovedsagelig består af 
højtryksrørledninger, bortset fra 
opstrømsrørledningsnet og bortset fra den 
del af højtryksrørledninger, der 
hovedsagelig anvendes i forbindelse med 
lokal distribution af naturgas, med 
henblik på levering af naturgas til kunder, 
men ikke forsyning"

Or. de

Begrundelse

Definitionen af "transmission" i direktiv 2003/55/EF er forskellig fra definitionen i forordning 
(EF) nr. 1775/2003. Ændringsforslaget overtager definitionen fra forordningen.

Ændringsforslag 133
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Nr. 9 affattes således:
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"9. "lagerfacilitet": et anlæg, der 
anvendes til oplagring af naturgas, og 
som ejes og/eller drives af et 
naturgasselskab, herunder den del af 
LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, 
bortset fra den del, der udelukkende 
benyttes til produktionsformål, og bortset 
fra faciliteter, der udelukkende er 
forbeholdt 
transmissionssystemoperatører, således at 
de kan udføre deres hverv"

Or. en

Begrundelse

Formuleringen skal strammes op for at sikre, at lageroperatører ikke kan hævde, at 
størstedelen af deres facilitet anvendes til produktionsformål. Den skal derfor ikke være åben 
for reguleret eller aftalt tredjepartsadgang (rTPA/nTPA).

Ændringsforslag 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Nr. 9 affattes således:
“9. "lagerfacilitet": et anlæg, der 
anvendes til oplagring af naturgas, og 
som ejes og/eller drives af et 
naturgasselskab, herunder den del af 
LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, 
bortset fra den del, der udelukkende 
benyttes til produktionsformål, og bortset 
fra faciliteter, der udelukkende er 
forbeholdt 
transmissionssystemoperatører, således at 
de kan udføre deres hverv"

Or. en
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(Tydeliggørelse af definitionen af "lagerfacilitet" i artikel 2, stk. 9, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Med henblik på klarhed og konsistens skal ordet "udelukkende" tilføjes definition nr. 9, 
lagerfacilitet, i sætningen: "[...] den del, der udelukkende benyttes til produktionsformål [...]" 
på samme måde som i: "[...], der udelukkende er forbeholdt transmissionssystemoperatører, 
således at de kan udføre deres hverv."

Ændringsforslag 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Nr. 14 affattes således:
“14. "hjælpefunktioner": alle funktioner, 
der er nødvendige for adgang til og drift 
af et transmissions- og/eller 
distributionssystem og/eller LNG-
faciliteter og/eller lagerfaciliteter, 
herunder mængdebalancering"

Or. en

(Udeladelse af sidste del af den nuværende definition af "hjælpefunktioner" i artikel 2, nr. 14, 
i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Hvis tilstedeværelsen af faciliteter (funktioner) til behandling/omdannelse af gas er 
utilstrækkelige, eller der ikke er sørget for lige og ikke-diskriminerende adgang, er der 
potentiale for fremkomst af handels- og konkurrencehindringer samt en nedgang i 
likviditetsniveauet og integrationen af markederne. Det betyder, at der skal være en passende 
administrativ ramme for adgangen til faciliteter (funktioner) til behandling/omdannelse af 
gas.
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Ændringsforslag 136
Giles Chichester

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Nr. 14 affattes således:
"hjælpefunktioner": alle funktioner, der 
er nødvendige for adgang til og drift af et 
transmissions- og/eller 
distributionssystem og/eller LNG-
faciliteter og/eller lagerfaciliteter, 
herunder mængdebalancerings- og 
blandingsanlæg samt anlæg til injicering 
af inerte gasser, men ikke faciliteter, der 
udelukkende er forbeholdt 
transmissionssystemoperatører, således at 
de kan udføre deres hverv"

Or. en

(Ændring til artikel 2, nr. 14, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Ordlyden skal strammes op for at sikre, at "blanding" ikke begrænser sig til blanding af 
naturgasstrømme, men også omfatter injicering af nitrogen, som er den mest anvendte måde 
til omdannelse af gas med stor brændværdi til gas med lav brændværdi (H-gas til L-gas). På 
grund af det de facto-monopol, der findes på markedet for L-gas, er adgang til 
kvalitetsomdannelse central for bestræbelserne på at skabe konkurrence.

Ændringsforslag 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ac) Som nr. 14a tilføjes:
“14a. "fair konkurrence på et åbent 
marked": bestræbelser hen imod en 
tilstand, hvor intet selskab har en 
markedsandel på over 30 % af det 
relevante marked, hvor de tre største 
selskaber ikke har en markedsandel på 
mere end 50 %, og hvor de fem største 
selskaber ikke har en markedsandel på 
mere end 66,7 % af det relevante marked"

Or. en

Ændringsforslag 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra -a d (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ad) Nr. 17 affattes således:
“17. "sammenkoblingslinje":
transmissionsrørledning, som krydser en 
grænse mellem medlemsstater med det 
hovedformål at forbinde disse 
medlemsstaters nationale 
transmissionssystemer"

Or. en

(Tydeliggørelse af definitionen af "sammenkoblingslinje" i artikel 2, nr. 17, i direktiv 
2003/55/EF)

Begrundelse

Den nuværende definition er måske realistisk for sammenkoblingslinjer for elektricitet, men 
der findes ingen gasrørledninger med det ene formål at forbinde to medlemsstaters nationale 
systemer med undtagelse af undersøiske rørledninger.
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Ændringsforslag 139
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra - a d (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ad) Nr. 17 affattes således:
"17. "sammenkoblingslinje":
gasrørledning, som krydser en 
grænse mellem medlemsstater med 
det hovedformål at forbinde disse 
medlemsstaters nationale 
transmissionssystemer"

Or. de

Begrundelse

Den nuværende definition er måske passende for sammenkoblingslinjer for elektricitet, men 
med undtagelse af undersøiske rørledninger findes der ingen naturgasrørledninger, hvis 
eneste formål er at forbinde to medlemsstater.

Or. lt

Ændringsforslag 140
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Som nr. 32e tilføjes:
‘32a. "isoleret marked": en medlemsstat, 
der ikke er sammenkoblet med andre 
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medlemsstaters nationale 
transmissionssystemer, og /eller hvis 
gasforsyning kontrolleres af en 
person/personer fra et tredjeland.

Or. lt

Ændringsforslag 141
Giles Chichester

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "transmissionsystemejer": en fysisk 
eller juridisk person, der har ansvar for at 
udføre de aktiviteter, der er fastlagt i 
artikel 9, stk. 6, i en medlemsstat, hvor en 
uafhængig systemoperatør er blevet 
udpeget af den pågældende medlemsstat 
og godkendt af Kommissionen i henhold 
artikel 9, stk. 1."

Or. en

Begrundelse

Adskillelse af driften af transmissionssystemer fra vertikalt integrerede gas- og 
elektricitetsselskaber er et grundlæggende mål i den foreslåede såkaldte tredje 
lovgivningspakke.  Det er meget vigtigt, at anvendelsesområdet for denne adskillelse er klart 
defineret. Et område, hvor disse adskillelseskrav ikke er tilstrækkelig klare i lovgivningen, er, 
når det drejer sig om de krav om tavshedspligt, der finder anvendelse på de forskellige 
markedsdeltagere.
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Ændringsforslag 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "projekt med høj prioritet for Den 
Europæiske Union": et 
gasinfrastrukturprojekt, der vil føre til, at 
EU får forsyninger fra en ny 
gasressource, samt til en højere grad af 
diversificering af de nuværende 
gasforsyninger i mere end en af EU's 
medlemsstater."

Or. en

(Indsættelse af et nyt nr. 36a i artikel 2 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Tilstrækkelig infrastruktur er en forudsætning for udviklingen fra flydende gas til konkurrence 
på gasmarkedet. Erfaringen viser, at store investeringer ved flere anledninger er blevet 
besluttet politisk med begrænset administrativ deltagelse. Derfor bør projekter af høj prioritet 
for Den Europæiske Union defineres og underkastets strategiske politiske beslutninger.

Ændringsforslag 143
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Som nr. 35 tilføjes:
"36a. "projekt af europæisk interesse": et 
gasinfrastrukturprojekt, der vil føre til at 
nye gasressourcer bliver tilgængelige for 
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Fællesskabet, samt til større 
diversificering af de nuværende 
gasforsyninger i mere end en 
medlemsstat."

Or. xm

Begrundelse

Da efterspørgslen efter transmissionskapacitet er stadig stigende, er investeringer i ny 
infrastruktur af central betydning. En veludbygget infrastruktur er afgørende for reel 
konkurrence på det europæiske gasmarked. Projekter af europæisk interesse må defineres og 
de nødvendige politiske beslutninger tages.

Ændringsforslag 144
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "projekt af europæisk interesse": et 
gasinfrastrukturprojekt, der vil føre til at 
nye gasressourcer bliver tilgængelige for 
Fællesskabet, samt til større 
diversificering af de nuværende 
gasforsyninger i mere end en 
medlemsstat."

Or. de

(Tilføjelse af et nyt nr. i artikel 2 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Da efterspørgslen efter transmissionskapacitet er stadig stigende, er investeringer i ny 
infrastruktur af central betydning, således at der er tilstrækkelige transmissions-, lager- og 
LNG-kapacitet tilgængelig. En veludbygget infrastruktur er en forudsætning for udviklingen 
af konkurrence på gasmarkedet. Indtil videre bliver beslutninger om mange større 
investeringer taget på politisk niveau og med begrænset inddragelse af de regulerende 
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myndigheder. Projekter af europæisk interesse må defineres og de nødvendige politiske 
beslutninger tages.

Ændringsforslag 145
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "overkommelig pris": en pris 
fastsat af medlemsstaterne på nationalt 
plan i samråd med de nationale 
regulerende myndigheder, 
arbejdsmarkedsmarkedets parter og 
relevante interessegrupper under 
hensyntagen til definitionen af 
energifattigdom, jf. nr. 36, litra b)."

Or. en

Begrundelse

Begrebet "overkommelig pris" skal defineres på medlemsstatsplan, da det tydeligvis er et 
emne, der er undergivet nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 146
Giles Chichester

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "fair konkurrence på et åbent 
marked": bestræbelser hen imod en 
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tilstand, hvor intet selskab har en 
markedsandel på over 50 % af det 
relevante marked."

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, som i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre 
andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, 
vil markedets geografiske omfang udvides, således at denne bestemmelse vil gøre det muligt 
for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne bliver mere integrerede. Det relevante 
marked bør fastlægges af Kommissionen

Ændringsforslag 147
Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "fair konkurrence på et åbent 
marked": bestræbelser hen imod en 
tilstand, hvor intet selskab har en 
markedsandel på over 40 % af det 
relevante marked."

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, som i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre 
andre markedsdeltagere fair adgang. Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, 
vil markedets geografiske omfang udvides, således at denne bestemmelse vil gøre det muligt 
for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne bliver mere integrerede. Det relevante 
marked bør fastlægges af Kommissionen
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Ændringsforslag 148
Eluned Morgan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "fair konkurrence på et åbent 
marked": bestræbelser hen imod en 
tilstand, hvor intet selskab har en 
markedsandel på over 20 % af det 
relevante marked."

Or. en

Begrundelse

Dette vil åbne markederne i medlemsstaterne, især markeder med dominerende 
markedsdeltagere, som i en række tilfælde har gjort sig skyldige i magtmisbrug, og sikre 
andre markedsdeltagere fair adgang.  Efterhånden som markederne bliver mere integrerede, 
vil markedets geografiske omfang udvides, således at denne bestemmelse vil gøre det muligt 
for virksomhederne at vokse, i takt med at markederne bliver mere integrerede.  Det relevante 
marked bør fastlægges af Kommissionen

Ændringsforslag 149
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som nr. 36a tilføjes:
"36a. "industriområde": et privatejet 
geografisk område med et naturgasnet, 
der hovedsagelig har til formål at forsyne 
industrikunder inden for området."

Or. en
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Begrundelse

Operatører af energinet på industriområder behøver for øjeblikket ikke at overholde en række 
krav angående driften af nettet i alle medlemsstater. Der er intet klart EU-retsgrundlag for 
denne praksis. Derfor bør EU-lovgivningen formelt sætte medlemsstaterne i stand til at 
fritage industriområder, eftersom det vil sikre retssikkerheden. Særbehandling for 
industriområder er vigtig, da det sikrer, at indsatsen forbliver rimelig, samtidig med at 
liberaliseringen ikke bringes i fare. Dette ændringsforslag er ikke til fare for rettighederne for 
slutbrugere i industriområder. Der er typisk få uafhængige slutbrugere, der forsynes fra 
industriområder (færre end 50).

Ændringsforslag 150
Eluned Morgan

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Som nr. 36b tilføjes:
"36b.  "energifattigdom": en husstand, 
som ikke har råd til at opvarme hjemmet 
til en acceptabel standard i henhold til de 
niveauer, som anbefales af 
Verdenssundhedsorganisationen, nemlig 
18-22° C for alle opholdsrum, når disse er 
beboede, afhængig af rummets funktion.  
Det omfatter også evnen til at købe andre 
energitjenester i hjemmet til en rimelig 
pris. En husstand er energifattig, hvis 
energiudgifternes andel af de samlede 
husstandsudgifter udgør mere end det 
dobbelte af de nationale gennemsnitlige 
energiudgifter."

Or. en

Begrundelse

Som følge af den manglende definition af begrebet indsamler medlemsstaterne ikke officielt 
oplysninger om antallet af borgere, der lever i energifattigdom. Ved at støtte en fælles 
definition vil medlemsstaterne blive opmærksomme på problemets omfang og bør derved 
anspores til at træffe foranstaltninger til at løse det. Denne definition, som bygger på 
forskning foretaget af en gruppe af europæiske universitetsfolk, sikrer en metode, der kan 
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anvendes over hele EU. Den tager sigte på lavindkomsthusstande, som betaler 
forholdsmæssigt mere for deres energi.

Ændringsforslag 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Som nr. 36b tilføjes:
"36b.  "blandingstjenester": behandling 
af gas, der ikke lever op til 
specifikationerne, med andre gaskilder, 
således at den derved opståede blanding 
ligger inden for det tilladte 
specifikationsområde for gaskvalitet.
Denne tjeneste udføres af en 
gasbehandlingsoperatør."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 36b til artikel 2 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Kvalitetsomdannelse af gas er et vigtigt emne i nogle medlemsstater og kan også have stor 
betydning for gasstrømme på tværs af grænserne. Tilgængeligheden af 
kvalitetsomdannelseskapacitet er af afgørende betydning for udviklingen af 
engrosmarkederne for flydende gas. Hvis tilstedeværelsen af faciliteter til omdannelse af gas 
er utilstrækkelige eller der ikke er sørget for lige og ikke-diskriminerende adgang, er der 
potentiale for fremkomst af handels- og konkurrencehindringer samt en nedgang i 
likviditetsniveauet og markedet.

Ændringsforslag 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b c (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 c (nyt)



PE404.542v02-00 82/103 AM\717626DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Som nr. 36c tilføjes:
"36c.  "ballasttjenester": behandling af 
gas med nitrogen, så det bliver muligt at 
berige gassen og bringe den i 
overensstemmelse med gældende 
specifikationer for gaskvalitet.  Denne 
tjeneste udføres af en 
gasbehandlingsoperatør."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 36c til artikel 2 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Samme begrundelse som ændringsforslag af Turmes/Harms om gaskvalitet, dvs. 
ændringsforslag 13 og 14.

Ændringsforslag 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b d (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) Som nr. 36d tilføjes:
"36d.  "gasbehandlingsfacilitet": et 
anlæg, der anvendes i forbindelse med 
levering af blandings- og/eller 
ballasttjenester til behandling af naturgas, 
og som ejes og/eller drives af et 
naturgasselskab."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 36d til artikel 2 i direktiv 2003/55/EF)
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Begrundelse

Samme begrundelse som ændringsforslag af Turmes/Harms om gaskvalitet, dvs. 
ændringsforslag 13 og 14.

Ændringsforslag 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b e (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 2 – nr. 36 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) Som nr. 36e tilføjes:
"36e.  "gasbehandlingsoperatør": betyder 
en fysisk eller juridisk person, der udfører 
gasbehandling, og som er ansvarlig for 
driften af en gasbehandlingsfacilitet."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt nr. 36e til artikel 2 i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Samme begrundelse som ændringsforslag af Turmes/Harms om gaskvalitet, dvs. 
ændringsforslag 13 og 14.

Ændringsforslag 155
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a.  Artikel 3, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne kan under fuld 
iagttagelse af de relevante bestemmelser i 
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traktaten, særlig artikel 86, ud fra 
almindelig økonomisk interesse pålægge 
selskaber, der opererer inden for 
gassektoren, offentlige 
serviceforpligtelser, som kan omfatte 
leveringernes sikkerhed, herunder 
forsyningssikkerhed, regelmæssighed og 
kvalitet samt miljøbeskyttelse, herunder 
energieffektivitet og klimabeskyttelse."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Ved at flytte henvisningen til pris væk fra betragtningerne angående offentlige 
serviceforpligtelser til betragtningerne omkring sårbare kunder forsøges det sikret, at 
foranstaltninger vedrørende pris rettes mod de mest sårbare kunder. Ved at gøre det mere 
målrettet bør det endelige resultat komme de personer til gode, der har størst behov for 
forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a.  Artikel 3, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne kan under fuld 
iagttagelse af de relevante bestemmelser i 
traktaten, særlig artikel 86, ud fra 
almindelig økonomisk interesse pålægge 
selskaber, der opererer inden for 
gassektoren, offentlige 
serviceforpligtelser, som kan omfatte 
leveringernes sikkerhed, herunder 
forsyningssikkerhed, regelmæssighed, 
kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, 
herunder energieffektivitet, vedvarende 
energi og klimabeskyttelse. Disse 
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forpligtelser skal være klart definerede, og 
de skal være gennemsigtige, ikke-
diskriminerende samt kontrollerbare, og 
de skal sikre EU-naturgasselskaber lige 
adgang til nationale forbrugere. I relation 
til forsyningssikkerhed, energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og 
opfyldelse af miljømålsætningerne og 
målene for vedvarende energi, som 
omhandlet i dette stykke, kan 
medlemsstaterne indføre 
langtidsplanlægning, idet de tager hensyn 
til, at tredjeparter eventuelt ønsker at få 
adgang til systemet."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Det er nødvendigt med henvisninger til EU's mål om vedvarende energi samt de aftalte mål i 
dette direktiv.

Ændringsforslag 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Artikel 3, stk. 3, erstattes af følgende:
"3. "Medlemsstaterne træffer 
hensigtsmæssige foranstaltninger imod 
energifattigdom i de nationale 
energihandlingsplaner for at sikre, at 
antallet af personer, der lever i 
energifattigdom, falder i reale termer, og 
underretter Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger. Medlemsstaterne kan 
anlægge en integreret tilgang til sikring 
af, at forsyningspligten og de offentlige 
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serviceforpligtelser opfyldes.  Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte særlige 
tariffer for sårbare forbrugere og 
individuelle husstande og skal omfatte 
energieffektivitetsforbedringer.
Kommissionen fastlægger indikatorer til 
overvågning af sådanne foranstaltningers 
virkning på energifattigdommen. Sådanne 
foranstaltninger må ikke hæmme 
åbningen af markedet som omhandlet i 
artikel 23. I den forbindelse sikrer 
medlemsstaterne, at 
distributionsselskaberne overholder 
stramme procedurer, så det undgås at 
privatkunder får forsyningen afbrudt 
under hensyntagen til sårbare og 
energifattige forbrugere. Medlemsstaterne 
etablerer definitioner af sårbare og 
energifattige forbrugere og sikrer, at 
rettigheder og forpligtelser i tilknytning til 
sårbare og energifattige forbrugere 
håndhæves."

Or. en

(Erstatning af artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/55/EF med et næsten helt nyt stykke)

Begrundelse

Energifattigdom er et voksende problem i alle medlemsstater. Der er behov for en samlet 
tilgang, og de nationale regulerende myndigheders rolle er af væsentlig betydning.
Kommissionen skal også påtage sig ansvaret for at overvåge medlemsstaternes fremskridt på 
dette område og for at videreformidle medlemsstaternes vellykkede foranstaltninger med 
henblik på bekæmpelse af energifattigdom.

Ændringsforslag 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 3



AM\717626DA.doc 87/103 PE404.542v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Artikel 3, stk. 3, erstattes af følgende:
"3. "Medlemsstaterne træffer 
hensigtsmæssige foranstaltninger imod 
energifattigdom i de nationale 
handlingsplaner for at sikre, at antallet af 
personer, der lever i energifattigdom, 
falder i reale termer, og underretter 
Kommissionen om sådanne 
foranstaltninger. Medlemsstaterne kan 
anlægge en integreret tilgang til sikring 
af, at forsyningspligten og de offentlige 
serviceforpligtelser opfyldes.  Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte særlige 
tariffer for sårbare forbrugere og 
individuelle husstande og omfatter 
energieffektivitetsforbedringer samt 
målrettet social hjælp til 
lavindkomstgrupper blandt forbrugerne.
Kommissionen fastlægger indikatorer til 
overvågning af sådanne foranstaltningers 
virkning på energifattigdommen. Sådanne 
foranstaltninger må ikke hæmme 
åbningen af markedet, der omhandles i 
artikel 23."

Or. en

(Erstatning af artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/55/EF med et næsten helt nyt stykke)

Begrundelse

Energifattigdom er et voksende problem i alle medlemsstater. Der er behov for en samlet 
tilgang, og de nationale regulerende myndigheders rolle er af væsentlig betydning.
Kommissionen skal også påtage sig ansvaret for at overvåge medlemsstaternes fremskridt på 
dette område og for at videreformidle medlemsstaternes vellykkede foranstaltninger med 
henblik på bekæmpelse af energifattigdom.
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Ændringsforslag 159
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Artikel 3, stk. 3, erstattes af følgende:
"3. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at beskytte de endelige 
kunder og til at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse, og sikrer navnlig, at 
der findes passende 
sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter 
sårbare kunder, herunder passende 
foranstaltninger, herunder 
foranstaltninger i tilknytning til 
betalingsterminer, for at hjælpe dem med 
at undgå afbrydelser af 
energiforsyningen. "

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Ved at flytte henvisningen til pris væk fra betragtningerne angående offentlige 
serviceforpligtelser til betragtningerne omkring sårbare kunder forsøges det at sikre, at 
foranstaltninger vedrørende pris rettes mod de mest sårbare kunder. Ved at gøre det mere 
målrettet bør det endelige resultat komme de personer til gode, der har størst behov for 
forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag 160
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Artikel 3, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at beskytte de endelige 
kunder og til at sikre en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse, og sikrer navnlig, at 
der findes passende 
sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter 
sårbare kunder, herunder passende 
foranstaltninger for at hjælpe dem med at 
undgå afbrydelser af energiforsyningen. I 
denne forbindelse kan de træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
beskytte forbrugerne i fjerntliggende 
områder, der er tilsluttet gassystemet, og 
energiintensive virksomheder som 
defineret i artikel 17, stk. 1, litra a), i 
direktiv 2003/96/EF. Medlemsstaterne 
kan med henblik herpå udpege en 
forsyningspligtig leverandør. De sikrer et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især for 
så vidt angår gennemsigtighed i generelle 
kontraktbetingelser og -vilkår, almindelig 
information og ordninger for bilæggelse 
af tvister. Medlemsstaterne sikrer, at 
privilegerede kunder reelt kan skifte til en 
ny leverandør. Med hensyn til i det 
mindste privatkunder omfatter disse 
foranstaltninger de tiltag, der omhandles i 
bilag A."

Or. en

(Tilføjelse af nye elementer til artikel 3, stk. 3, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Selv energiintensive virksomheder skal omfattes af dette direktiv.
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Ændringsforslag 161
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I artikel 3 indsættes som stk. 5a:
"3a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
forbrugere har ret til at blive forsynet af 
en leverandør, forudsat at denne giver 
tilsagn herom, uanset i hvilken 
medlemsstat han er godkendt som 
leverandør. Medlemsstaterne træffer i 
denne forbindelse alle de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
sikre, at de selskaber, der er godkendt som 
leverandører i deres oprindelsesland, kan 
forsyne borgerne uden opfyldelse af 
yderligere betingelser."

Or. xm

Begrundelse

Leverandørerne står over for forskellige betingelser for at kunne forsyne kunder i de 
forskellige medlemsstater i medlemsstaterne. Disse uensartede markedsbestemmelser udgør 
reelle barrierer for markedsadgang. For at lette uhindret adgang til markedet skal princippet 
om oprindelsesland finde anvendelse.

Ændringsforslag 162
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I artikel 3 indsættes som stk. 5a:
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"3a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
forbrugere har ret til at blive forsynet af 
en leverandør, forudsat at denne giver 
tilsagn herom, uanset i hvilken 
medlemsstat han er godkendt som 
leverandør. Medlemsstaterne træffer i 
denne forbindelse alle de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
sikre, at de selskaber, der er godkendt som 
leverandører i deres oprindelsesland, kan 
forsyne borgerne uden opfyldelse af 
yderligere betingelser."

Or. xm

Begrundelse

Leverandørerne skal opfylde forskellige betingelser i de enkelt medlemsstater for at få adgang 
til at forsyne kunderne. Disse uensartede markedsbestemmelser og retlige krav  udgør reelle 
barrierer for markedsadgang. For at lette en uhindret adgang til markedet skal princippet om 
oprindelsesland finde anvendelse, dvs. at såfremt en leverandør er godkendt i en medlemsstat, 
kan han også forsyne kunder i andre medlemsstater uden at skulle opfylde yderligere krav i 
disse.

Ændringsforslag 163
Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 d (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d.  Artikel 3, stk. 4, affattes således:
"4. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målsætningerne for social og 
økonomisk samhørighed, miljøbeskyttelse, 
som kan omfatte energieffektivitet 
gennem efterspørgselsstyring og midler til 
bekæmpelse af klimaændringer, og 
forsyningssikkerhed. Sådanne 
foranstaltninger kan især omfatte 
passende økonomiske incitamenter, 
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eventuelt ved at benytte alle eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne og i 
Fællesskabet til vedligeholdelse og 
etablering af den nødvendige 
netinfrastruktur, herunder 
sammenkoblingskapacitet.
Medlemsstaterne kan under skyldig 
hensyntagen til EF-traktaten fremme 
langsigtede aftaler mellem kunder og 
forsyningsvirksomheder, der bidrager til 
at forbedre produktion og distribution af 
energi, idet forbrugerne samtidig får en 
rimelig andel af det deraf følgende 
overskud og på den forudsætning, at 
sådanne kontrakter kan bidrage til et 
optimalt investeringsniveau inden for 
energisektoren."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør spille en vigtig rolle ved at forsøge at give forbrugerne reelle fordele.

Ændringsforslag 164
Britta Thomsen

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 e (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. I artikel 3 indsættes som stk. 5a:
"5a. Gennemførelsen af dette direktiv får 
ingen negative følger for de berørte 
arbejdstageres beskæftigelse, 
arbejdsvilkår, ret til at modtage 
information og blive hørt samt deres 
medbestemmelsesret. Medlemsstaterne 
hører de berørte arbejdsmarkedsparter om 
gennemførelsen af enhver ændring til 
dette direktiv med henblik på at afbøde de 
negative følger for de berørte 
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arbejdstagere. Kommissionen aflægger 
beretning til sektorudvalgene for den 
sociale dialog vedrørende gas og 
elektricitet om høringer og de trufne 
foranstaltninger."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. efter artikel 5, stk. 5, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Det er nødvendigt med beskyttelsesklausuler, der kan beskytte de berørte arbejdstagere på 
området for eventuelle negative virkninger af åbningen af markederne for elektricitet og gas.
For at afbøde eventuelle negative virkninger er det vigtigt at disse drøftes med 
arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 165
Giles Chichester

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. I artikel 3 indsættes som stk. 6a:
"6a. For at fremme energieffektiviteten 
og bidrage til at lempe 
energifattigdommen stiller de nationale 
regulerende myndigheder krav til 
gasselskaberne om at indføre tariffer, der 
stiger ved øget forbrug, med det erklærede 
mål at stimulere til energieffektiv adfærd 
og nedbringe efterspørgslen fra husstande 
efter gas og dermed nedbringe 
husstandenes CO2-udledninger. Samtidig 
sænkes prisen for energi for husstande, 
der lider under energifattigdom."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. efter artikel 3, stk. 6, i direktiv 2003/55/EF)
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Begrundelse

Denne tarifmodel vil vende op og ned på den nuværende prismodel. I en tid, hvor det 
tilstræbes at nedbringe energiforbruget, belønner den nuværende prismodel forbrugere med 
lavere priser, jo mere energi de anvender. Denne model bør være omkostningsneutral for 
elselskaberne, men kan anspore til energieffektivitet. Modellen vil komme til sin fulde ret, når 
der indføres intelligente målere.

Ændringsforslag 166
Šarūnas Birutis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. I artikel 3 indsættes som stk. 6a:
"6a. For at fremme energieffektiviteten 
og bidrage til at lempe 
energifattigdommen stiller de nationale 
regulerende myndigheder krav til 
gasselskaberne om at indføre tariffer, der 
stiger ved øget forbrug, med det erklærede 
mål at stimulere til energieffektiv adfærd 
og nedbringe efterspørgslen fra husstande 
efter gas og dermed nedbringe 
husstandenes CO2-udledninger samt 
sikre, at den første tildeling af gas svarer 
til forbruget i lavindkomsthusstande."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. efter artikel 3, stk. 6, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Denne tarifmodel vil vende op og ned på den nuværende prismodel. I en tid, hvor det 
tilstræbes at nedbringe energiforbruget, belønner den nuværende prismodel forbrugere med 
lavere priser, jo mere energi de anvender. Denne model bør være omkostningsneutral for 
gasselskaberne, men kan anspore til energieffektivitet. Modellen vil komme til sin fulde ret, 
når der indføres intelligente målere.
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Ændringsforslag 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. I artikel 3 indsættes som stk. 6a:
"6a. For at fremme energieffektiviteten 
og bidrage til at lempe 
energifattigdommen stiller de nationale 
regulerende myndigheder krav til 
gasleverandørerne om at indføre 
prisformler, som omfatter stigende 
bloktariffer, hvorved prisen stiger ved øget 
forbrug. De nationale regulerende 
myndigheder sikrer, at den del af 
forbruget, af hvilket der opkræves en 
lavere pris, svarer til 
lavindkomsthusstandes typiske forbrug."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. efter artikel 3, stk. 6, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Denne tarifmodel vil vende op og ned på den nuværende prismodel. I en tid, hvor det 
tilstræbes at nedbringe energiforbruget, belønner den nuværende prismodel forbrugere med 
lavere priser, jo mere energi de anvender. Denne model bør være omkostningsneutral for 
elselskaberne, men kan anspore til energieffektivitet. Modellen vil komme til sin fulde ret, når 
der indføres intelligente målere.

Ændringsforslag 168
Dorette Corbey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. I artikel 3 indsættes som stk. 6a:
"6a. For at fremme økonomisk 
energianvendelse og bidrage til at lempe 
energifattigdommen stiller de nationale 
regulerende myndigheder krav til 
gasleverandørerne om at indføre 
prisformler, som omfatter stigende 
bloktariffer, hvorved prisen stiger ved øget 
forbrug. De nationale regulerende 
myndigheder sikrer, at den del af 
forbruget, af hvilket der opkræves en 
lavere pris, svarer til det typiske forbrug, 
der kræves for at opvarme et 
energieffektivt hus."

Or. en

(Tilføjelse af et nyt stk. efter artikel 3, stk. 6, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Denne tarifmodel vil vende op og ned på den nuværende prismodel. I en tid, hvor det 
tilstræbes at nedbringe energiforbruget, belønner den nuværende prismodel forbrugere med 
lavere priser, jo mere energi de anvender. Denne model bør være omkostningsneutral for 
gasselskaberne, men kan anspore til energieffektivitet. Modellen vil komme til sin fulde ret, 
når der indføres intelligente målere.

Ændringsforslag 169
Romano Maria La Russa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EC
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 3 indsættes som stk. 7: udgår
"7. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af 
denne artikel. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
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bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 170
Herbert Reul

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I artikel 3 indsættes som stk. 7: udgår
"7. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af 
denne artikel. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede komitologiprocedure har til formål at begrænse Parlamentets indflydelse.
Ifølge Kommissionens forslag ville Parlamentet kun have mulighed for at forkaste 
Kommissionens udkast. Dermed ville væsentlige beslutninger om det indre marked for energi 
blive fjernet fra den demokratiske lovgivningsproces.

Ændringsforslag 171
Angelika Niebler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I artikel 3 indsættes som stk. 7: udgår
"7. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af 
denne artikel. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

Or. de

Begrundelse

De beføjelser, som Kommissionen her foreslår, til at udarbejde retningslinjer gennem 
forskriftsproceduren med kontrol, indskrænker Parlamentets beføjelser betragteligt og bør 
forkastes.

Ændringsforslag 172
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I artikel 3 indsættes som stk. 7: udgår
"7. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af 
denne artikel. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

Or. de

Begrundelse

De bestemmelser, der er nødvendige for forbrugerbeskyttelsen, bør fastlægges direkte i 
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direktivet. Der er derfor ikke behov for at uddelegere beføjelsen til at udarbejde 
retningslinjer.

Ændringsforslag 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

7. Kommissionen vedtager retningslinier 
for gennemførelsen af denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
ved at supplere og præcisere dette, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 30, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Det forudgående direktiv omfattede foranstaltninger til beskyttelse af slutbrugere, navnlig de 
sårbare. Afbrydelse blev udtrykkelig nævnt. Samtidig blev medlemsstaterne opfordret til at 
træffe foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden, almindelig information og ordninger for 
bilæggelse af tvister. I praksis har forbrugerne dog ikke høstet fordelene ved åbningen af 
markedet. Det er derfor nødvendigt at fastlægge gennemførelsesmekanismer, således at 
medlemsstaterne kan specificere kravene.

Ændringsforslag 174
Christian Ehler

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan vedtage
retningslinier for gennemførelsen af denne 

7. Kommissionen kan ændre retningslinier 
for gennemførelsen af denne artikel. Denne 
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artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet 
ved at supplere dette, ændres efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3."

Or. de

Begrundelse

Forslaget har til formål at sikre, at retningslinjer vedtages af Parlamentet og Rådet efter den 
ordinære procedure De beføjelser, der gives Kommissionen, skal begrænses til eventuelt 
nødvendige ændringer.

Ændringsforslag 175
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

7. Kommissionen kan efter behørigt 
samråd med interesserede parter vedtage 
retningslinier for gennemførelsen af denne 
artikel. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at principperne for god lovgivningspraksis følges i udviklingen 
og gennemførelsen af sådanne retningslinier.
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Ændringsforslag 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som artikel 3a indsættes:
"Artikel 3a

Gennemsigtighed og offentliggørelse af 
oplysninger til endelige kunder

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
gennemsigtige, sammenlignelige, 
tilstrækkelige og ajourførte oplysninger 
om gældende priser og tariffer samt om 
standardvilkår og betingelser for adgang 
til og brug af de tjenesteydelser, der er 
beskrevet i artikel 3, er tilgængelige for de 
endelige kunder i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag A. Systembrugere, 
og i givet fald 
distributionssystemsoperatører, 
offentliggør sådanne oplysninger i en let 
tilgængelig form.
2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer 
formidlingen af oplysninger, der sætter 
endelige kunder i stand til selv at vurdere 
omkostningerne ved alternative 
forbrugsmønstre ved hjælp af interaktive 
guider eller tilsvarende teknikker.
Medlemsstaterne sørger for, at de 
nationale tilsynsmyndigheder stiller 
sådanne guider eller teknikker til 
rådighed, når de ikke findes på markedet.
3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
nationale regulerende myndigheder kan 
tvinge systembrugere og, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt, 
distributionssystemoperatører til at give 
kunderne de gældende tarifoplysninger på 
salgstidspunktet og -stedet, så det sikres, 
at kunderne er fuldt informeret om 
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prisvilkårene."

Or. en

(Indsættelse af en ny artikel 3a i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

For at sikre at kunderne er i stand til at skifte til den rette leverandør, har de brug for at råde 
over tilstrækkelige oplysninger for at være i stand til at sammenligne tilbud. Tilbud på 
markedet for gas er yderst komplekse, og derfor er der behov for en ny artikel 3a til 
præcisering af de nødvendige krav om gennemsigtighed.

Ændringsforslag 177
Paul Rübig

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b.  Artikel 4, stk. 2, affattes således:
“2. Anvender medlemsstaterne en 
autorisationsordning, fastsætter de 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, som skal opfyldes af det selskab, 
der ansøger om autorisation til at etablere 
og/eller drive naturgasfaciliteter, eller 
som ansøger om autorisation til at levere 
naturgas. Medlemsstaterne må ikke på 
nogen måde lade autorisationen afhænge 
af kriterier, der giver de kompetente 
myndigheder skønsbeføjelser. De ikke-
diskriminerende kriterier og procedurerne 
for udstedelse af autorisationer 
offentliggøres. Medlemsstaterne sikrer, at 
der i procedurerne for udstedelse af 
autorisation til faciliteter, rørledninger og 
dertil hørende udstyr tages højde for 
projektets betydning for det indre marked 
for energi."

Or. en
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(Ændrer ordlyden af artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/55/EF)

Begrundelse

Mangel på tilstrækkelig infrastruktur er en stor hindring for færdiggørelsen af det indre 
marked for energi. I mange medlemsstater kan projekter om anlæggelse af ny og opgradering 
af eksisterende infrastruktur ikke færdiggøres inden for et rimeligt tidsrum som følge af 
problemer med procedurerne for udstedelse af tilladelser.
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