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Ändringsförslag 38
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För närvarande går det emellertid inte 
att garantera bolagen i gemenskapen rätten 
att sälja gas i en annan medlemsstat på lika 
villkor och utan diskriminering eller andra 
nackdelar. Det finns fortfarande brister när 
det gäller icke-diskriminering i samband 
med tillträde till nät och lika effektiva 
kontroller i alla medlemsstater av att 
reglerna efterlevs, eftersom den rättsliga 
ramen är otillräcklig.

(3) För närvarande går det emellertid inte 
att garantera alla bolag i alla 
medlemsstater rätten att sälja gas i en 
annan medlemsstat på lika villkor och utan 
diskriminering eller andra nackdelar. Det 
finns fortfarande brister när det gäller icke-
diskriminering i samband med tillträde till 
nät och lika effektiva kontroller i alla 
medlemsstater av att reglerna efterlevs, 
eftersom den rättsliga ramen är otillräcklig.

Or. en

Motivering

Den ordalydelse som kommissionen föreslår ger intryck av att de konkurrensproblem som den 
tar upp finns i alla medlemsstater i hela EU.

Ändringsförslag 39
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Färsk statistik från Eurostat visar att 
beroendet av importerad gas till EU-27 
uppgick till 57,7 % år 2005. Under 
perioden 1995–2005 har gasproduktionen 
legat relativt konstant, samtidigt som den 
interna förbrukningen av naturgas har 
stigit med 33 % och på så vis medfört en 
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77-procentig ökning av 
naturgasimporterna. Med undantag av 
Danmark och Nederländerna, som är de 
enda exportörerna av naturgas, samt 
Storbritannien, Rumänien och Polen, 
vars beroende av naturgas uppgår till 
10 %, 30 % respektive 70 %, är 
medlemsstaternas energiförsörjning till 
80 % beroende av naturgas.

Or. ro

Motivering

Dessa statistiska uppgifter behövs för att illustrera den europeiska naturgasmarknaden och 
medlemsstaternas beroende av naturgasimporter i deras energiförsörjning.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande av den 
10 januari 2007 med titeln ”En 
energipolitik för Europa” framhävdes 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Meddelandet om den inre energimarknaden 
och slutrapporten om konkurrensen i 
sektorn visar att nuvarande regler och 
åtgärder inte förmår skapa de villkor som 
krävs för att målet om en väl fungerande 
inre marknad ska kunna uppnås.

(4) I kommissionens meddelande av den 
10 januari 2007 med titeln ”En 
energipolitik för Europa” framhävdes 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Meddelandet om den inre energimarknaden 
visar att nuvarande regler och åtgärder inte 
förmår skapa de villkor som krävs för att 
målet om en väl fungerande inre marknad 
ska kunna uppnås. Däremot innehåller 
slutrapporten om konkurrensen i sektorn 
och den konsekvensanalys som gjorts som 
underlag för det tredje 
lagstiftningspaketet om den inre 
marknaden för energi inga övertygande 
uppgifter som gör det möjligt att fastställa 
det bästa eller det enda sättet att skapa en 
mer välfungerande inre marknad.
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Or. fr

Motivering

Konsekvensanalysen fick utstå häftig kritik när den lades fram i ITRE-utskottet, inte minst på 
grund av de högst tveksamma statistiska samband och ofullständiga dataset utan 
hänvisningar som den innehöll. På sin höjd ger den en subjektiv bild av hur de europeiska 
naturgasmarknaderna fungerar i realiteten, men den går inte att använda för att fastställa ett 
enhetligt sätt att skapa en mer välfungerande marknad.

Ändringsförslag 41
Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I många medlemsstater domineras 
marknaderna av stora aktörer. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör ges 
befogenhet att fastställa ett gasföretags 
marknadsdominerande ställning och att 
ta fram en plan på medellång sikt för att 
begränsa andelen av varje berörd 
marknad till 20 procent. Kommissionen 
bör definiera den berörda marknaden, 
med beaktande av eventuella 
förändringar avseende dess geografiska 
omfattning.

Or. en

Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de med dominerande 
marknadsaktörer, och garantera andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt 
med att marknaderna blir mer integrerade kommer marknadens geografiska omfattning att 
växa, så denna bestämmelse gör det möjligt för företagen att expandera i och med att 
marknaderna blir mer integrerade.
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Ändringsförslag 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I många medlemsstater domineras 
marknaderna av stora aktörer. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör ges 
befogenhet att fastställa ett gasföretags 
marknadsdominerande ställning och att 
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
inget företag har en marknadsandel som 
överskrider 30 procent, att de tre största 
företagens marknadsandel inte 
överskrider 50 procent och att de fem 
största företagens marknadsandel inte 
överskrider 66,7 procent av den berörda 
marknaden. Kommissionen bör definiera 
den berörda marknaden, med beaktande 
av eventuella förändringar avseende dess 
geografiska omfattning.

Or. en

Motivering

För att förhindra att marknaderna styrs av priserna i ”poolen” på den berörda marknaden är 
inte bara det största företagets andel viktig, utan det behövs även en viss upplösning av 
koncentrationen på resten av marknaden. Konkurrensmyndigheten mäter denna 
marknadskoncentration med hjälp av koncentrationsmåtten 1, 3 och 5 (CR1, CR3, CR5).

Ändringsförslag 43
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I många medlemsstater domineras 
marknaderna av stora aktörer. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör ges 
befogenhet att fastställa ett gasföretags 
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marknadsdominerande ställning och att 
ta fram en plan på medellång sikt för att 
begränsa andelen av varje berörd 
marknad till 40 procent i enlighet med 
kommissionens kriterier för att bedöma 
stark marknadsställning. Kommissionen 
bör definiera den berörda marknaden, 
med beaktande av eventuella 
förändringar avseende dess geografiska 
omfattning.

Or. en

Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de med dominerande 
marknadsaktörer, och garantera andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt 
med att marknaderna blir mer integrerade kommer marknadens geografiska omfattning att 
växa, så denna bestämmelse gör det möjligt för företagen att expandera i och med att 
marknaderna blir mer integrerade.

Ändringsförslag 44
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I många medlemsstater domineras 
marknaderna av stora aktörer. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör ges 
befogenhet att fastställa ett gasföretags 
marknadsdominerande ställning och att 
ta fram en plan på medellång sikt för att 
begränsa andelen av varje berörd 
marknad till 50 procent, vilket är att gå 
ännu längre än kommissionens kriterier 
för att bedöma stark marknadsställning. 
Kommissionen bör definiera den berörda 
marknaden, med beaktande av eventuella 
förändringar avseende dess geografiska 
omfattning.

Or. en
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Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de med dominerande 
marknadsaktörer, och garantera andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt 
med att marknaderna blir mer integrerade kommer marknadens geografiska omfattning att 
växa, så denna bestämmelse gör det möjligt för företagen att expandera i och med att 
marknaderna blir mer integrerade.

Ändringsförslag 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utan en effektiv åtskillnad mellan 
näten, å ena sidan, och produktion och 
leveranser, å andra sidan, finns det en 
inneboende risk för diskriminering, inte 
bara i samband med nätdriften, utan även 
när det gäller de vertikalt integrerade
företagens vilja att göra de investeringar 
som krävs i näten.

(5) Utan en effektiv åtskillnad mellan 
näten, å ena sidan, och produktion och 
leveranser, å andra sidan, finns det en 
inneboende risk för diskriminering, inte 
bara i samband med nätdriften, utan även 
när det gäller företagens vilja att göra de 
investeringar som krävs i näten. 
Incitamenten till sådana investeringar 
ligger främst i den ersättning som 
operatören får. Om den nationella 
tillsynsmyndigheten endast medger en 
blygsam ersättning kommer detta att 
medföra minskade investeringar. Om den 
däremot fastställer en skälig och 
proportionerlig ersättning så att 
intäkterna täcker kostnader och 
avbetalningar i samband med sådana 
investeringar kommer detta automatiskt 
att leda till att investeringarna ökar, 
oavsett om den systemansvarige för 
överföringssystemet ingår i ett integrerat 
företag eller inte. Avgörande faktorer för 
investeringar är därför i första hand 
prisreglering samt de nationella 
tillsynsmyndigheternas roll och 
behörighet, som bör stärkas för att den 
inre marknaden ska kunna fullbordas till 
förmån för konsumenterna. 
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Or. fr

Motivering

Avgörande för investeringar är inte ett företags ägarstruktur utan snarare möjligheterna till 
avbetalning och avkastning på investeringarna.  Åtskillnad beträffande ägandet löser inte det 
problem som alla monopol innebär, nämligen risken att situationen ska utnyttjas för att 
maximera monopolintäkterna. Denna risk existerar oberoende av ägarstrukturen, vare sig det 
handlar om ett vertikalt integrerat företag eller ej.

Ändringsförslag 46
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utan en effektiv åtskillnad mellan 
näten, å ena sidan, och produktion och 
leveranser, å andra sidan, finns det en 
inneboende risk för diskriminering, inte 
bara i samband med nätdriften, utan även 
när det gäller de vertikalt integrerade 
företagens vilja att göra de investeringar 
som krävs i näten.

Utan en effektiv åtskillnad mellan näten, å 
ena sidan, och produktion och leveranser, å 
andra sidan, finns det risk för 
diskriminering, inte bara i samband med 
nätdriften, utan även när det gäller de 
vertikalt integrerade företagens vilja att 
göra de investeringar som krävs i näten.

Or. en

Ändringsförslag 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De nuvarande reglerna för juridisk och 
funktionell åtskillnad har inte medfört 
någon effektiv åtskillnad av 
systemansvariga för överföringssystemet. 
Vid Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 8–9 mars 2007 uppmanades 
kommissionen att utarbeta lagförslag för 

(6) De nuvarande reglerna för juridisk och 
funktionell åtskillnad har ännu inte 
medfört någon effektiv åtskillnad av 
systemansvariga för överföringssystemet i 
alla medlemsstater, till viss del på grund 
av ett bristfälligt genomförande av 
befintlig gemenskapslagstiftning. Vid 
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effektiv åtskillnad av leverans och 
produktion från nätdriften.

Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 8-9 mars 2007 uppmanades 
kommissionen att utarbeta lagförslag för 
effektiv åtskillnad av leverans och 
produktion från nätdriften.

Or. en

Motivering

Det bör nämnas att ett av skälen till att de europeiska energimarknaderna inte fungerar väl är 
bristen på efterlevnad av befintliga bestämmelser, något som också betonades i 
punkterna 151–153 och 478 i sektorsutredningsrapporten (Sector Enquiry Report) av den 
10 januari 2007.

Ändringsförslag 48
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den konsekvensbedömning som lagts 
fram har inte kunnat belägga att det inom 
energisektorn finns något helt säkert 
orsakssamband mellan 
tillträdesdiskriminering och 
ägandestruktur, mellan investeringsvolym 
och ägandestruktur eller mellan prisnivå 
och ägandestruktur. Empiriska data talar 
snarare för ett orsakssamband mellan alla 
dessa punkter och effektiv reglering.

Or. de

Motivering

Den konsekvensbedömning som lagts fram utgör den empiriska databasen för de föreliggande 
förslagen. Även efter en ingående behandling av innehåll och bakgrund i 
konsekvensbedömningen kvarstår tvivel på om de åtgärder som föreslås är lämpliga för att 
uppnå de mål som eftersträvas med det föreliggande åtgärdspaketet.
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Ändringsförslag 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad när det gäller 
ägandet, som innebär att nätägaren utses 
till nätoperatör och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, är den klart 
mest effektiva och stabila metoden för att 
lösa inbyggda intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten. Europaparlamentet 
hänvisar därför i sin resolution om 
utsikterna för den inre gas- och 
elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad när det gäller ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste 
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden. 
Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga 
att se till att samma person(er) inte har 
rätt att kontrollera – inbegripet genom att 
med en minoritetsandel blockera beslut i 
frågor av strategisk betydelse såsom 
investeringar – ett produktions- eller 
leveransföretag och samtidigt ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet över 
en systemansvarig för överföringssystem 
eller ett överföringssystem. Omvänt bör 
kontroll över en systemansvarig för 
överföringssystem inte gå att kombinera 
med intressen eller rättigheter avseende 
ett leveransföretag.

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad när det gäller 
ägandet, som innebär att nätägaren utses 
till nätoperatör och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, betraktas av 
kommissionen som en effektiv och stabil 
metod för att lösa inbyggda 
intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten. Europaparlamentet 
hänvisar i sin resolution om utsikterna för 
den inre gas- och elmarknaden av 
den 10 juli 2007 till en åtskillnad när det 
gäller ägandet på överföringsnivå som ett 
effektivt verktyg för att främja 
investeringar i infrastruktur på ett icke-
diskriminerande sätt och trygga ett rättvist 
nättillträde för nya aktörer och öppenhet på 
marknaden. Eftersom gemenskapen inte 
har befogenhet att beordra om 
expropriering av företag och 
produktionstillgångar och är skyldig att 
respektera den grundläggande rätten till 
ägande bör medlemsstaterna dock även 
ha rätt att tillämpa mindre ingripande och 
betungande mekanismer för att lösa 
intressekonflikter och trygga 
investeringar. Enbart sådana alternativ 
kan garantera likabehandling av 
offentliga och privata bolag, en av 
gemenskapsrättens grundprinciper.

Or. en
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Motivering

Även om åtskillnad när det gäller ägandet kan betraktas som en effektiv metod för att lösa 
intressekonflikter inom integrerade företag har ingen som förespråkar åtskillnad av ägande 
hittills lyckats visa att de konkurrensproblem som finns på de europeiska energimarknaderna 
kan lösas bara genom åtskillnad av ägandet bland de systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) En effektiv åtskillnad kan bara säkras 
genom att undanröja det inbyggda 
incitamentet för vertikalt integrerade 
företag att diskriminera konkurrenterna i 
samband med nättillträde och 
investeringar. Åtskillnad när det gäller 
ägandet, som innebär att nätägaren utses 
till nätoperatör och inte har några leverans-
eller produktionsintressen, är den klart 
mest effektiva och stabila metoden för att 
lösa inbyggda intressekonflikter och säkra 
försörjningstryggheten. 
Europaparlamentet hänvisar därför i sin 
resolution om utsikterna för den inre gas-
och elmarknaden av den 10 juli 2007 till en 
åtskillnad när det gäller ägandet på 
överföringsnivå som det effektivaste 
verktyget för att främja investeringar i 
infrastruktur på ett icke-diskriminerande 
sätt och trygga ett rättvist nättillträde för 
nya aktörer och öppenhet på marknaden. 
Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga 
att se till att samma person(er) inte har 
rätt att kontrollera – inbegripet genom att 
med en minoritetsandel blockera beslut i 
frågor av strategisk betydelse såsom 
investeringar – ett produktions- eller 
leveransföretag och samtidigt ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet över 
en systemansvarig för överföringssystem 
eller ett överföringssystem. Omvänt bör 

(7) En effektiv åtskillnad kan säkras genom 
att undanröja det inbyggda incitamentet för 
vertikalt integrerade företag att 
diskriminera konkurrenterna i samband 
med nättillträde och investeringar.  
Åtskillnad när det gäller ägandet, som 
innebär att nätägaren utses till nätoperatör 
och inte har några leverans- eller 
produktionsintressen, är en av metoderna
för att lösa inbyggda intressekonflikter. 
Vidare konstaterar Europaparlamentet i 
sin resolution om utsikterna för den inre 
gas- och elmarknaden av den 10 juli 2007 
att det inte är okomplicerat att införa nya 
åtgärder för åtskillnad i gassektorn och 
efterlyser därför särskilda lösningar som 
gör det möjligt att fullborda en inre 
marknad för gas med beaktande av 
skillnaderna mellan tidigare och
efterföljande marknadsled.
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kontroll över en systemansvarig för 
överföringssystem inte gå att kombinera 
med intressen eller rättigheter avseende 
ett leveransföretag.

Or. fr

Motivering

Åtskillnad beträffande ägandet är en av de metoder som kommissionen föreslår för att lösa 
den inbyggda intressekonflikten hos vertikalt integrerade företag. Detta är emellertid inte den 
enda lösningen utan bör förbli en möjlighet bland flera andra som nämns i direktivet. Det 
finns inga övertygande belägg för att åtskillnad beträffande ägandet skulle skapa 
försörjningstrygghet! Ett sådant påstående måste underbyggas av en seriös 
konsekvensanalys, något som inte har skett.

Ändringsförslag 51
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla system som införs bör effektivt 
undanröja eventuella intressekonflikter 
mellan producenter och systemansvariga 
för överföringssystem och bör inte skapa 
ett betungande och ohanterligt regelverk 
som skulle vara svårt och dyrt för de 
nationella tillsynsmyndigheterna att 
genomföra.

Or. en

Motivering

Det system som införs måste vara effektivt och enkelt.
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Ändringsförslag 52
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla system som införs bör effektivt 
undanröja eventuella intressekonflikter 
mellan producenter och systemansvariga 
för överföringssystem i syfte att skapa 
incitament för nödvändiga investeringar 
och trygga nya marknadsaktörers tillträde 
inom ramen för ett insynsvänligt och 
effektivt regelverk.

Or. en

Motivering

Nödvändiga investeringar kommer att ske enbart om det inte finns några intressekonflikter 
mellan producenter och systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag 53
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla system som införs bör effektivt 
undanröja eventuella intressekonflikter 
mellan producenter och systemansvariga 
för överföringssystem och bör inte skapa 
ett betungande och ohanterligt regelverk 
som skulle vara svårt och dyrt för de 
nationella tillsynsmyndigheterna att 
genomföra.

Or. en
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Motivering

Det system som införs måste vara effektivt och enkelt.

Ändringsförslag 54
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla system som införs bör effektivt 
undanröja eventuella intressekonflikter 
mellan producenter och systemansvariga 
för överföringssystem och bör inte skapa 
ett betungande och ohanterligt regelverk 
som skulle vara svårt och dyrt för de 
nationella tillsynsmyndigheterna att 
genomföra.

Or. en

Motivering

Det system som införs måste vara effektivt och enkelt.

Ändringsförslag 55
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  Gas importeras huvudsakligen och i 
stigande grad från utomeuropeiska länder 
till unionen. En europeisk reglering måste 
ta hänsyn till gassektorns specifika 
integration på världsmarknaden, bland 
annat skillnaderna mellan tidigare och 
efterföljande marknadsled.  

Or. de



PE404.542v02-00 16/104 AM\717626SV.doc

SV

Motivering

 Både Europaparlamentet och Europeiska rådet har begärt att skillnaderna mellan el och gas 
ska beaktas i tillräcklig utsträckning.

Ändringsförslag 56
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) I sin resolution av den 10 juli 2007 
om utsikterna för den inre el- och 
gasmarknaden konstaterade 
Europaparlamentet ”att det inte är 
okomplicerat att införa ytterligare 
uppdelningsåtgärder inom gassektorn” 
och efterlyste ”särskilda lösningar […] 
samtidigt som hänsyn tas till skillnaderna 
i tidigare och efterföljande marknadsled”. 
Likaså uppmanades kommissionen vid 
Europeiska rådets möte i Bryssel den 
8 och 9 mars 2007 att beakta skillnaderna 
mellan el och gas. Skillnaderna består 
särskilt i att gas huvudsakligen och i 
stigande grad måste importeras från 
utomeuropeiska länder, medan el 
produceras i Europa.

Or. de

Motivering

Både Europaparlamentet och Europeiska rådet har begärt att skillnaderna mellan el och gas 
ska beaktas i tillräcklig utsträckning.
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Ändringsförslag 57
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna 
beviljas extra tid för att tillämpa de 
relevanta bestämmelserna. Med tanke på 
de vertikala kopplingarna mellan el- och 
gassektorn bör bestämmelserna avseende 
åtskillnad dessutom tillämpas i båda 
sektorerna.

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna 
beviljas extra tid för att tillämpa de 
relevanta bestämmelserna. 

Or. en

Ändringsförslag 58
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna 
beviljas extra tid för att tillämpa de 
relevanta bestämmelserna. Med tanke på 
de vertikala kopplingarna mellan el- och 
gassektorn bör bestämmelserna avseende 
åtskillnad dessutom tillämpas i båda 
sektorerna.

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna 
beviljas extra tid för att tillämpa de 
relevanta bestämmelserna. 

Or. de

Motivering

 Bestämmelserna om åtskillnad har långtgående konsekvenser för Europas 
försörjningstrygghet. Därför bör sektorsspecifika lösningar inte uteslutas på förhand.
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Ändringsförslag 59
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom åtskillnad när det gäller 
ägandet i en del fall innebär att företag 
måste omstruktureras bör medlemsstaterna
beviljas extra tid för att tillämpa de 
relevanta bestämmelserna. Med tanke på 
de vertikala kopplingarna mellan el- och 
gassektorn bör bestämmelserna avseende 
åtskillnad dessutom tillämpas i båda 
sektorerna.

Eftersom åtskillnad när det gäller ägandet i 
en del fall innebär att företag måste 
omstruktureras bör de medlemsstater som 
beslutar att genomföra åtskillnad när det 
gäller ägandet beviljas extra tid för att 
tillämpa de relevanta bestämmelserna. Med 
tanke på de vertikala kopplingarna mellan 
el- och gassektorern bör bestämmelserna 
avseende åtskillnad dessutom tillämpas i 
båda sektorerna.

Or. en

Motivering

Med den nya ordalydelsen tas det hänsyn till att åtskillnad när det gäller ägandet bara är ett 
av alternativen.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt) 

Ändringsförslag

(8a) De medlemsstater som så önskar bör 
kunna tillämpa detta direktivs 
bestämmelser om funktionell och effektiv 
åtskillnad mellan överföringssystemen 
och de systemansvariga för 
överföringssystemen. En sådan åtskillnad 
är funktionell eftersom den garanterar 
oberoendet hos de systemansvariga för 
överföringssystemen. Den är effektiv 
eftersom den skapar en lämpligare 
regleringsram för att garantera rättvis 
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konkurrens, tillräckliga investeringar, 
tillträde för nya aktörer och integration av 
naturgasmarknaderna. Åtskillnaden 
bygger dels på en pelare med åtgärder 
avseende organisation och förvaltning av 
de systemansvariga för 
överföringssystemen, dels på en pelare 
med åtgärder för investeringar, 
anknytning av ny produktionskapacitet till 
nätet och integration av marknader 
genom regionalt samarbete. Åtskillnaden 
är ett svar på kraven från Europeiska 
rådets möte i Bryssel den 8 och 9 mars 
2007. 

Or. fr

Motivering

Funktionell och effektiv åtskillnad mellan överföringssystemen och de systemansvariga för 
överföringssystemen (TSO) kan garantera TSO:ernas oberoende genom åtgärder som är 
förenliga med medlemsstaternas nationella konstitutioner, proportionalitetsprincipen och den 
fria rörligheten för kapital. Detta tillsammans med åtgärder som främjar investeringar och 
marknadsintegration utgör den helhetslösning som direktivet ska erbjuda medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga som 
är oberoende av leverans- och
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende 
systemansvariga utför nätoperatörens 
samtliga funktioner samt att en detaljerad 
reglering och omfattande tillsyn införs.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 62
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende systemansvariga 
utför nätoperatörens samtliga funktioner 
samt att en detaljerad reglering och 
omfattande tillsyn införs.

(10) Införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende systemansvariga 
utför nätoperatörens samtliga funktioner
eller att funktionell och effektiv åtskillnad 
genomförs samt att en detaljerad reglering 
och omfattande tillsyn införs.

Or. en

Motivering

 Det måste införas ett alternativt sätt att trygga TSO:ernas oberoende inom integrerade 
företag.

Ändringsförslag 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende systemansvariga 
utför nätoperatörens samtliga funktioner 
samt att en detaljerad reglering och 

(10) Införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende systemansvariga 
utför nätoperatörens samtliga funktioner
eller att funktionell och effektiv åtskillnad 
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omfattande tillsyn införs. genomförs samt att en detaljerad reglering 
och omfattande tillsyn införs.

Or. en

Motivering

Det bör betonas här i skälen att ägarna av överföringssystem som inte omfattas av 
ägandeåtskillnad bör ha rätt att välja mellan oberoende systemansvariga och modellen med 
funktionell och effektiv åtskillnad när det gäller ägande.

Ändringsförslag 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende systemansvariga 
utför nätoperatörens samtliga funktioner 
samt att en detaljerad reglering och 
omfattande tillsyn införs.

(10) Införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen bör göra att vertikalt 
integrerade företag kan bibehålla sitt 
ägande av nättillgångar, samtidigt som en 
effektiv intresseuppdelning säkras, 
förutsatt att de oberoende systemansvariga 
utför nätoperatörens samtliga funktioner 
eller att funktionell och effektiv åtskillnad 
tillämpas samt att en detaljerad reglering 
och omfattande tillsyn införs.

Or. fr

Motivering

Oberoendet hos de systemansvariga för överföringssystemen kan säkras genom funktionell 
och effektiv åtskillnad, som introduceras i skäl 8a (nytt). Denna valmöjlighet är likvärdig med 
förslagen om ägaråtskillnad mellan verksamheterna och om oberoende systemansvariga 
(ISO).

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vid efterlevnaden av 
bestämmelserna om funktionell och 
effektiv rättslig åtskillnad, och förutsatt 
att nätföretaget utför nätoperatörens 
samtliga funktioner och att det införs 
detaljerad reglering och omfattande 
mekanismer för regleringskontroll, får 
vertikalt integrerade företag behålla sitt 
ägande av nättillgångar samtidigt som de 
säkrar en faktisk åtskillnad av intressen.

Or. en

Motivering

Här åsyftas den ändrade artikel 8.1.

Ändringsförslag 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när 
det gäller ägande och, undantagsvis, 
införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen. För att säkerställa 
att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för 
vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna även kunna välja mellan 

utgår
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att införa åtskillnad när det gäller 
ägandet genom direkt avyttring eller 
genom att dela upp det integrerade 
företagets aktier i aktier i nätföretaget och 
aktier i den återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med åtskillnad när det 
gäller ägandet efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och, undantagsvis, 
införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen. För att säkerställa 
att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för 
vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna även kunna välja mellan 
att införa åtskillnad när det gäller 
ägandet genom direkt avyttring eller 
genom att dela upp det integrerade 
företagets aktier i aktier i nätföretaget och 
aktier i den återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med åtskillnad när det 
gäller ägandet efterlevs.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan tre olika 
alternativ: åtskillnad när det gäller ägande, 
införande av en oberoende 
systemansvarig och funktionell och 
effektiv åtskillnad.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna välja mellan tre olika alternativ när det gäller åtskillnaden inom 
överföringsnät: åtskillnad när det gäller ägandet, modellen med en oberoende systemansvarig 
och funktionell och effektiv åtskillnad. Alla dessa tre alternativ är lika lämpliga för att säkra 
ett icke-diskriminerande tillträde till systemet samt för att lösa intressekonflikter inom det 
integrerade företaget och uppmuntra till investeringar i nätet. 

Ändringsförslag 68
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när 
det gäller ägande och, undantagsvis, 
införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen. För att säkerställa 
att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för 
vertikalt integrerade företag bör 
medlemsstaterna även kunna välja mellan 
att införa åtskillnad när det gäller 
ägandet genom direkt avyttring eller 
genom att dela upp det integrerade 
företagets aktier i aktier i nätföretaget och 
aktier i den återstående leverans- och 
produktionsverksamheten, förutsatt att 
kraven i samband med åtskillnad när det 
gäller ägandet efterlevs.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan olika alternativ.

Or. de
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Ändringsförslag 69
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och, undantagsvis,
införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen. För att säkerställa att 
lösningen med oberoende systemansvariga 
fungerar krävs särskilda kompletterande 
bestämmelser. För att bibehålla 
aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och införandet av 
systemansvariga som är oberoende av 
leverans- och produktionsintressen, eller 
funktionell och effektiv åtskillnad som 
garanterar en verklig åtskillnad av de 
systemansvariga för överföringssystemen 
utan att man inkräktar på ägandet och 
utan att orsaka försäljning av vare sig 
överföringssystemet eller 
energiproduktionen. För att säkerställa att 
lösningen med oberoende systemansvariga 
fungerar krävs särskilda kompletterande 
bestämmelser. För att bibehålla 
aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inför reell och effektiv åtskillnad som ett tredje alternativ till åtskillnad när 
det gäller ägandet och oberoende systemoperatörer.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och, undantagsvis,
införandet av systemansvariga som är 
oberoende av leverans- och 
produktionsintressen. För att säkerställa att 
lösningen med oberoende systemansvariga 
fungerar krävs särskilda kompletterande 
bestämmelser. För att bibehålla 
aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande, funktionell och effektiv 
åtskillnad mellan överföringssystemen 
och de systemansvariga för 
överföringssystemen samt införandet av 
systemansvariga som är oberoende av 
leverans- och produktionsintressen.  För att 
säkerställa att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

Or. fr

Motivering

För att garantera oberoendet hos de systemansvariga för överföringssystemen bör 
medlemsstaterna se till att de vertikalt integrerade företagen är skyldiga att följa någon av 
bestämmelserna om åtskillnad beträffande ägandet, funktionell och effektiv åtskillnad eller 
oberoende systemansvariga. Dessa tre valmöjligheter är likvärdiga och ska behandlas som 
sådana i detta direktivförslag.
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Ändringsförslag 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och, undantagsvis, införandet 
av systemansvariga som är oberoende av 
leverans- och produktionsintressen. För att 
säkerställa att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och, undantagsvis, införandet 
av systemansvariga som är oberoende av 
leverans- och produktionsintressen, och 
funktionell och effektiv rättslig åtskillnad 
av de systemansvariga för 
överföringssystemen. För att säkerställa att 
lösningen med oberoende systemansvariga 
fungerar krävs särskilda kompletterande 
bestämmelser. För att bibehålla 
aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

Or. en

Motivering

Införandet av oberoende systemansvariga bör betraktas som ett likvärdigt alternativ. Här 
åsyftas dessutom den ändrade artikel 8.1.
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Ändringsförslag 72
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande och, undantagsvis, införandet 
av systemansvariga som är oberoende av 
leverans- och produktionsintressen. För att 
säkerställa att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

(11) När ett företag som äger ett 
överföringssystem ingår i ett vertikalt 
integrerat företag bör medlemsstaterna 
därför kunna välja mellan åtskillnad när det 
gäller ägande, funktionell och effektiv 
åtskillnad och, undantagsvis, införandet av 
systemansvariga som är oberoende av 
leverans- och produktionsintressen. För att 
säkerställa att lösningen med oberoende 
systemansvariga fungerar krävs särskilda 
kompletterande bestämmelser. För att 
bibehålla aktieägarnas intresse för vertikalt 
integrerade företag bör medlemsstaterna 
även kunna välja mellan att införa 
åtskillnad när det gäller ägandet genom 
direkt avyttring eller genom att dela upp 
det integrerade företagets aktier i aktier i 
nätföretaget och aktier i den återstående 
leverans- och produktionsverksamheten, 
förutsatt att kraven i samband med 
åtskillnad när det gäller ägandet efterlevs.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna välja mellan tre olika alternativ när det gäller åtskillnaden inom 
överföringsnät: åtskillnad när det gäller ägande, modellen med en oberoende systemansvarig 
och funktionell och effektiv åtskillnad. 
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Ändringsförslag 73
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att konkurrensen ska utvecklas 
på den inre marknaden för gas bör icke 
hushållskunder ha möjlighet att välja 
leverantör och teckna avtal för att täcka 
sina försörjningsbehov av gas med flera 
leverantörer. Konsumenterna bör skyddas 
mot exklusivitetsklausuler som ingår i 
avtal och som utesluter konkurrerande 
och/eller kompletterande anbud.

Or. en

Motivering

Ett av syftena med direktivet måste vara att konsumenterna ska kunna dra nytta av lägre 
energipriser, och bör därför hindra dominerande etablerade leverantörer från att inbegripa 
exklusivitetsbestämmelser i avtal som ingås med kunderna. Genom exklusivitetsbestämmelser 
hindras icke hushållskunder från att anlita flera olika leverantörer och på så sätt göra 
betydande besparingar i fråga om sina energikostnader. 

Ändringsförslag 74
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna. Under förutsättning att 

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
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medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfyllts skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra.

för leveranserna. 

Or. en

Motivering

Alla offentliga bolag är underställda den nationella/regionala/lokala förvaltningen genom en 
strikt hierarkisk beslutsgång. De offentliga energibolagens strategiska beslut påverkar 
vanligtvis hela ekonomin i landet och fattas därför på politisk nivå. Att dela upp ägandet och 
driften på olika organ inom samma offentliga förvaltning är nonsens. 

Ändringsförslag 75
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna. Under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfyllts skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra.

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna. Under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfyllts skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra.

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna.

Or. de

Motivering

Att behandla offentliga och privata företag olika är diskriminerande och inte motiverat.

Ändringsförslag 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
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systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna. Under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfyllts skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra.

systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna.

Or. en

Motivering

Ojämlik behandling av offentliga respektive privata ägare av överföringssystem skulle vara 
diskriminerande. Kommissionen skiljer i skälen i sitt förslag mellan system med statligt 
ägande och system med privat ägande. 

Ändringsförslag 78
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga 
för leveranserna. Under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfyllts skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra.

(12) När åtskillnad när det gäller ägandet 
genomförs bör principen om 
icke-diskriminering mellan den offentliga 
och privata sektorn respekteras. Därför bör 
inte samma person, på egen hand eller 
tillsammans med någon annan, både kunna 
påverka sammansättning, röstning eller 
beslutsfattande i de företag som är 
systemansvariga och i de som är ansvariga
för leveranserna. Under förutsättning att 
medlemsstaten i fråga kan visa att detta 
krav uppfyllts skulle två skilda offentliga 
organ kunna kontrollera produktion och 
leverans å ena sidan och överföring å den 
andra. Om en vertikal integration 
upprätthålls genom att en medlemsstat 
kontrollerar både den systemansvarige för 
överföringssystemen och de företag som 
bedriver produktions- eller 
leveransverksamhet ska det vara 
obligatoriskt med effektiv rättslig 
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åtskillnad mellan dessa företag.

Or. en

Ändringsförslag 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheter i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenhet att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att 
se över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

(13) Åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om ett intygsförfarande för systemansvariga för överföringssystem 
och oberoende systemansvariga som åtskilts med avseende på ägandet är alltför betungande 
och byråkratiskt. Korrekt tillämpning av reglerna om åtskillnad kan också säkras genom 
tillsynsmyndigheternas kontinuerliga övervakning och tillsyn av TSO:erna. 
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Ändringsförslag 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheter i gemenskapen 
hålls åtskilda bör tillsynsmyndigheterna 
ges befogenhet att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att se 
över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna. 

(13) Åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att säkerställa att 
bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela 
gemenskapen och att gemenskapens 
internationella åtaganden respekteras bör 
kommissionen ha rätt att se över de beslut 
om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om ett intygsförfarande för systemansvariga för överföringssystem 
och oberoende systemansvariga som åtskilts med avseende på ägandet är alltför betungande 
och byråkratiskt. Korrekt tillämpning av reglerna om åtskillnad kan också säkras genom 
tillsynsmyndigheternas kontinuerliga övervakning och tillsyn av TSO:erna.

Ändringsförslag 81
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och Åtskillnad mellan nät- och 
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leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller 
deras närstående företag kan bedriva 
någon leverans- eller 
produktionsverksamhet i någon av EU:s 
medlemsstater. Detta bör gälla både EU-
företag och företag från tredjeland. För att 
garantera att nät- och leveransverksamheter 
i gemenskapen hålls åtskilda bör 
tillsynsmyndigheterna ges befogenhet att 
vägra utfärda intyg till sådana 
systemansvariga för överföringssystem 
som inte uppfyller bestämmelserna om 
åtskillnad. För att säkerställa att 
bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela 
gemenskapen och att gemenskapens 
internationella åtaganden respekteras bör 
kommissionen ha rätt att se över de beslut 
om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna. 

leveransverksamhet bör gälla i hela EU. 
Detta bör gälla både EU-företag och 
företag från tredjeland. För att garantera att 
nät- och leveransverksamheter i 
gemenskapen hålls åtskilda bör 
tillsynsmyndigheterna ges befogenhet att 
vägra utfärda intyg till sådana 
systemansvariga för överföringssystem 
som inte uppfyller bestämmelserna om 
åtskillnad. För att säkerställa att 
bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela 
gemenskapen och att gemenskapens 
internationella åtaganden respekteras bör 
byrån ha rätt att se över de beslut om intyg 
som fattats av tillsynsmyndigheterna.

Or. lt

Ändringsförslag 82
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheter i gemenskapen hålls 
åtskilda bör tillsynsmyndigheterna ges 
befogenhet att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheter i gemenskapen hålls 
åtskilda bör tillsynsmyndigheterna ges 
befogenhet att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
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enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att se 
över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna. 

enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter ha rätt 
att se över de beslut om intyg som fattats 
av tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Byrån kan fungera som en ärlig medlare som säkerställer att alla medlemsstater arbetar 
enligt samma principer. Den skulle ha mer teknisk expertis än kommissionen. 

Ändringsförslag 83
Edit Herczog

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheter i gemenskapen hålls 
åtskilda bör tillsynsmyndigheterna ges 
befogenhet att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör kommissionen ha rätt att se 
över de beslut om intyg som fattats av 
tillsynsmyndigheterna. 

(13) Fullständig åtskillnad mellan nät- och 
leveransverksamhet bör gälla i hela EU, så 
att inga nätoperatörer i unionen eller deras 
närstående företag kan bedriva någon 
leverans- eller produktionsverksamhet i 
någon av EU:s medlemsstater. Detta bör 
gälla både EU-företag och företag från 
tredjeland. För att garantera att nät- och 
leveransverksamheter i gemenskapen hålls 
åtskilda bör tillsynsmyndigheterna ges 
befogenhet att vägra utfärda intyg till 
sådana systemansvariga för 
överföringssystem som inte uppfyller 
bestämmelserna om åtskillnad. För att 
säkerställa att bestämmelserna tillämpas 
enhetligt i hela gemenskapen och att 
gemenskapens internationella åtaganden 
respekteras bör byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter ha rätt 
att se över de beslut om intyg som fattats 
av tillsynsmyndigheterna.

Or. en
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Motivering

Byrån kan fungera som en ärlig medlare som säkerställer att alla medlemsstater arbetar 
enligt samma principer. Den skulle ha mer teknisk expertis än kommissionen. 

Ändringsförslag 84
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för gas i EU. Gasleveranserna till 
EU:s invånare kan enbart ske genom nätet. 
Fungerande marknader för gas, och 
framför allt de nät och andra tillgångar som 
är förknippade med gasförsörjningen, har 
en avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för gas är mycket viktig 
för gemenskapen och att det därför behövs 
ytterligare skyddsåtgärder när det gäller 
tredjeländers inflytande i syfte att 
förhindra hot mot den allmänna 
ordningen i gemenskapen, allmänhetens 
säkerhet och gemenskapsinvånarnas 
välfärd. Sådana åtgärder är också 
nödvändiga för att efterlevnaden av 
bestämmelserna om effektiv åtskillnad ska 
kunna säkerställas.

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för gas i EU. Gasleveranserna till 
EU:s invånare kan enbart ske genom nätet. 
Fungerande marknader för gas, och 
framför allt de nät och andra tillgångar som 
är förknippade med gasförsörjningen, har 
en avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Felsatsningar inom detta område visar sig 
först långt senare. Utan att det påverkar 
gemenskapens internationella åtaganden 
anser gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för gas är mycket viktig 
för gemenskapen.

Or. de

Motivering

Kapitaltillskott i form av direktinvesteringar är önskvärda för samhällsekonomin och stärker 
de nationella ekonomierna i EU. Den så kallade tredjelandsklausulen, som ska skydda 
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europeiska TSO:er från att övertas av företag från tredjeländer, är en protektionistisk, 
rättsligt tvivelaktig och svårgenomförbar klausul.

Ändringsförslag 85
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för gas i EU. Gasleveranserna till 
EU:s invånare kan enbart ske genom nätet. 
Fungerande marknader för gas, och 
framför allt de nät och andra tillgångar som 
är förknippade med gasförsörjningen, har 
en avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för gas är mycket viktig 
för gemenskapen och att det därför behövs 
ytterligare skyddsåtgärder när det gäller 
tredjeländers inflytande i syfte att förhindra 
hot mot den allmänna ordningen i 
gemenskapen, allmänhetens säkerhet och 
gemenskapsinvånarnas välfärd. Sådana 
åtgärder är också nödvändiga för att 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för gas i EU. Gasleveranserna till 
EU:s invånare kan enbart ske genom nätet.
Fungerande marknader för gas, och 
framför allt de nät och andra tillgångar som 
är förknippade med gasförsörjningen, har 
en avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd.
Gasinfrastruktur är en del av den centrala 
infrastrukturen både i den medlemsstat 
där den finns och i EU. Utan att det 
påverkar gemenskapens internationella 
åtaganden anser gemenskapen att sektorn 
för överföringssystem för gas är mycket 
viktig för gemenskapen och att det därför 
behövs ytterligare skyddsåtgärder när det 
gäller tredjeländers inflytande i syfte att 
förhindra hot mot den allmänna ordningen 
i gemenskapen, allmänhetens säkerhet och 
gemenskapsinvånarnas välfärd. Sådana 
åtgärder är också nödvändiga för att 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

Or. ro
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Ändringsförslag 86
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för gas i EU. Gasleveranserna till 
EU:s invånare kan enbart ske genom nätet. 
Fungerande marknader för gas, och 
framför allt de nät och andra tillgångar som 
är förknippade med gasförsörjningen, har 
en avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för gas är mycket viktig 
för gemenskapen och att det därför behövs 
ytterligare skyddsåtgärder när det gäller 
tredjeländers inflytande i syfte att förhindra 
hot mot den allmänna ordningen i 
gemenskapen, allmänhetens säkerhet och 
gemenskapsinvånarnas välfärd. Sådana 
åtgärder är också nödvändiga för att 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

(14) Att trygga energiförsörjningen är 
absolut nödvändigt för den allmänna 
säkerheten och är därför till sin natur 
förknippat med en effektivt fungerande 
marknad för gas i EU och med en 
integration av medlemsstaternas isolerade 
marknader. Gasleveranserna till EU:s 
invånare kan enbart ske genom nätet. 
Fungerande marknader för gas, och 
framför allt de nät och andra tillgångar som 
är förknippade med gasförsörjningen, har 
en avgörande betydelse för den allmänna 
säkerheten, ekonomins konkurrenskraft 
och för gemenskapsmedborgarnas välfärd. 
Utan att det påverkar gemenskapens 
internationella åtaganden anser 
gemenskapen att sektorn för 
överföringssystem för gas är mycket viktig 
för gemenskapen och att det därför behövs 
ytterligare skyddsåtgärder när det gäller 
tredjeländers inflytande i syfte att förhindra 
hot mot den allmänna ordningen i 
gemenskapen, allmänhetens säkerhet och 
gemenskapsinvånarnas välfärd. Sådana 
åtgärder är också nödvändiga för att 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
effektiv åtskillnad ska kunna säkerställas.

Or. lt
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Ändringsförslag 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) På en välfungerande marknad 
skulle tillhandahållandet av 
lagringstjänster kunna utgöra en 
konkurrensutsatt verksamhet i största 
delen av Europa. Medlemsstaterna och de 
nationella tillsynsmyndigheterna måste se 
till att de villkor som ställs på 
lagringsföretag syftar till att uppnå målet 
om en konkurrensutsatt lagringsmarknad.

Or. en

Motivering

Pipeliner och nät för överföring är naturliga monopol och måste regleras, men lagring av gas 
kan och bör göras till en konkurrensutsatt verksamhet genom att man uppmuntrar till nya 
investeringar av nya marknadsaktörer.

Ändringsförslag 88
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Icke-diskriminerande tillträde till 
distributionsnätet är avgörande för 
tillgången till slutkunderna. 
Diskrimineringsriskerna när det gäller 
tredje parts tillträde och investeringar är 
dock mindre på distributionsnivå än på 
överföringsnivå, eftersom överbelastningen 
och produktionsintressenas inflytande i 
allmänhet inte är så betydande på 
distributionsnivån som på 
överföringsnivån. I enlighet med direktiv 
2003/55/EG blev funktionell åtskillnad av 

(16) Icke-diskriminerande tillträde till 
distributionsnätet är avgörande för 
tillgången till slutkunderna. 
Diskrimineringsriskerna när det gäller 
tredje parts tillträde och investeringar är 
dock mindre på distributionsnivå än på 
överföringsnivå, eftersom överbelastningen 
och produktionsintressenas inflytande i 
allmänhet inte är så betydande på 
distributionsnivån som på 
överföringsnivån. Distributionsnäten bör 
därför uttryckligen undantas från 



AM\717626SV.doc 41/104 PE404.542v02-00

SV

systemansvariga för distributionssystemet 
dessutom obligatoriskt först från och med 
den 1 juli 2007 och det saknas ännu en 
utvärdering dess effekter på den inre 
marknaden. För att skapa lika villkor på 
slutkundsnivå bör systemansvariga för 
distributionssystem övervakas så att de 
hindras från att dra fördel av sin vertikala 
integration när det gäller deras 
konkurrensläge på marknaden, framför allt 
i förhållande till mindre inhemska och 
utländska kunder. 

bestämmelserna i detta direktiv. I enlighet 
med direktiv 2003/55/EG blev funktionell 
åtskillnad av systemansvariga för 
distributionssystemet dessutom
obligatoriskt först från och med den 1 juli 
2007 och det saknas ännu en utvärdering 
dess effekter på den inre marknaden. De 
nuvarande reglerna för juridisk och 
funktionell åtskillnad kan leda till effektiv 
åtskillnad om de formuleras tydligare, 
tillämpas ordentligt och övervakas 
noggrant. För att skapa lika villkor på 
slutkundsnivå bör systemansvariga för 
distributionssystem övervakas så att de 
hindras från att dra fördel av sin vertikala 
integration när det gäller deras 
konkurrensläge på marknaden, framför allt 
i förhållande till mindre inhemska och 
utländska kunder. 

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att distributionsnäten är undantagna från bestämmelserna i det tredje 
åtgärdspaketet för en inre energimarknad.

Ändringsförslag 89
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) All eventuell harmonisering av de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter bör inbegripa incitament 
som energiföretagen kan erbjudas och 
sanktioner som de kan åläggas. Byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör ges 
lämpliga befogenheter för att kunna gå i 
spetsen för arbetet med att garantera att 
incitamenten och sanktionerna är 
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likvärdiga i alla medlemsstater och 
utforma riktlinjer om sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 90
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16 a) All eventuell harmonisering av de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter bör inbegripa incitament 
som energiföretagen kan erbjudas och 
sanktioner som de kan åläggas. Byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör ges 
lämpliga befogenheter för att kunna gå i 
spetsen för arbetet med att garantera att 
incitamenten och sanktionerna är 
likvärdiga i alla medlemsstater och 
utforma riktlinjer om sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Byrån måste trygga en gemensam strategi för dessa åtgärder.

Ändringsförslag 91
Edit Herczog

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) All eventuell harmonisering av de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter bör inbegripa incitament 
som energiföretagen kan erbjudas och 
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sanktioner som de kan åläggas. Byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör ges 
lämpliga befogenheter för att kunna gå i 
spetsen för arbetet med att garantera att 
incitamenten och sanktionerna är 
likvärdiga i alla medlemsstater och 
utforma riktlinjer om sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Byrån måste trygga en gemensam strategi för dessa åtgärder.

Ändringsförslag 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör vidta konkreta 
åtgärder för att främja ökad användning
av biogas och gas från biomassa, som 
måste garanteras icke-diskriminerande 
tillträde till gassystemet, förutsatt att detta 
tillträde alltid är förenligt med de 
relevanta tekniska föreskrifterna och 
säkerhetsstandarderna. 

Or. en

Motivering

För att EU ska kunna uppnå sitt energimål fram till 2020 krävs det aktivt stöd till biogas och 
gas från biomassa. Detta stöd kommer att gå utöver åtgärder för att garantera förenlighet 
med regler och säkerhetsstandarder i samband med tryggandet av icke-diskriminering.
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Ändringsförslag 93
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Energitillsynsmyndigheterna behöver 
kunna fatta beslut i alla relevanta 
tillsynsfrågor om den inre marknaden ska 
kunna fungera ordentligt. De måste också 
vara fullständigt oberoende av övriga 
offentliga och privata intressen.

(18) Energitillsynsmyndigheterna behöver 
kunna fatta beslut i alla relevanta 
tillsynsfrågor om den inre marknaden ska 
kunna fungera ordentligt. De måste också 
vara fullständigt oberoende av övriga 
intressen inom offentliga och privata 
bolag.

Or. en

Motivering

Energitillsynsmyndigheterna bör vara skyldiga att se till det allmänna intresset.

Ändringsförslag 94
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De bör ha befogenhet att fatta 
bindande beslut avseende gasföretag och 
kunna utfärda effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter. De måste även få befogenhet 
att fatta beslut, oavsett tillämpningen av 
konkurrensbestämmelserna, om lämpliga 
åtgärder som främjar den effektiva 
konkurrens som är nödvändig för att 
marknaden ska fungera korrekt, garanterar 
offentliga tjänster av hög kvalitet i enlighet 
med marknadens avreglering och skyddar 
utsatta kunder, samt garantera ett 
fungerande konsumentskydd. Dessa 
bestämmelser ska varken påverka 

(19) De bör ha befogenhet att fatta 
bindande beslut avseende nätoperatörer
och kunna utfärda effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för nätoperatörer 
som inte fullgör sina skyldigheter. De 
måste även få befogenhet att fatta beslut, 
oavsett tillämpningen av 
konkurrensbestämmelserna, om lämpliga 
åtgärder för nättillträde i syfte att uppnå 
den effektiva konkurrens som är nödvändig 
för att marknaden ska fungera korrekt, 
garanterar offentliga tjänster av hög 
kvalitet i enlighet med marknadens 
avreglering och skyddar utsatta kunder, 
samt garantera ett fungerande 
konsumentskydd. Dessa bestämmelser ska 
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kommissionens befogenheter att tillämpa 
konkurrensreglerna, inklusive dess 
granskning av företagssammanslagningar 
som har en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom 
den fria rörligheten för kapital. 

varken påverka kommissionens 
befogenheter att tillämpa 
konkurrensreglerna, inklusive dess 
granskning av företagssammanslagningar 
som har en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom 
den fria rörligheten för kapital.

Or. en

Ändringsförslag 95
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De bör ha befogenhet att fatta 
bindande beslut avseende gasföretag och 
kunna utfärda effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter. De måste även få befogenhet 
att fatta beslut, oavsett tillämpningen av 
konkurrensbestämmelserna, om lämpliga 
åtgärder som främjar den effektiva 
konkurrens som är nödvändig för att 
marknaden ska fungera korrekt, garanterar 
offentliga tjänster av hög kvalitet i enlighet 
med marknadens avreglering och skyddar 
utsatta kunder, samt garantera ett 
fungerande konsumentskydd. Dessa 
bestämmelser ska varken påverka 
kommissionens befogenheter att tillämpa 
konkurrensreglerna, inklusive dess 
granskning av företagssammanslagningar 
som har en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom 
den fria rörligheten för kapital. 

(19) De bör ha befogenhet att fatta 
bindande beslut avseende gasföretag och 
kunna utfärda effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner för 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter. De måste även få befogenhet 
att fatta beslut, oavsett tillämpningen av 
konkurrensbestämmelserna, om lämpliga 
åtgärder som gynnar konsumenterna 
genom att främja den effektiva konkurrens 
som är nödvändig för att marknaden ska 
fungera korrekt, garanterar offentliga 
tjänster av hög kvalitet i enlighet med 
marknadens avreglering och skyddar 
utsatta kunder, samt garantera ett 
fungerande konsumentskydd. Dessa 
bestämmelser ska varken påverka 
kommissionens befogenheter att tillämpa 
konkurrensreglerna, inklusive dess 
granskning av företagssammanslagningar 
som har en gemenskapsdimension, eller 
reglerna för den inre marknaden, såsom 
den fria rörligheten för kapital.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 96
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Tillsynsmyndigheterna för 
energimarknaden och för 
finansmarknaden måste samarbeta så att 
de kan bistå varandra med att få överblick 
över berörda marknader och bör ha rätt 
att utverka relevant information från 
energiföretagen med stöd av lämpliga och 
tillräckliga undersöknings- och 
tvistlösningsbefogenheter, liksom att 
införa effektiva sanktioner.

Or. en

Motivering

Det bristande genomförandet av gällande direktiv är bekymmersamt. För att ett effektivt 
öppnande av den inre marknaden för gas ska kunna garanteras måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna samarbeta med andra berörda tillsynsmyndigheter och på så 
sätt få möjlighet att övervaka gasmarknaden på ett effektivt sätt. De måste också i lämpliga 
fall kunna införa effektiva, ändamålsenliga och avskräckande sanktioner gentemot gasföretag 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt direktivet.

Ändringsförslag 97
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Tillsynsmyndigheterna för 
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energimarknaden och för 
finansmarknaden måste samarbeta så att 
de kan bistå varandra med att få överblick 
över berörda marknader och bör ha rätt 
att utverka relevant information från 
energiföretagen med stöd av lämpliga och 
tillräckliga undersöknings- och 
tvistlösningsbefogenheter, liksom att 
införa effektiva sanktioner.

Or. en

Motivering

Det bristande genomförandet av gällande direktiv är bekymmersamt. För att ett effektivt 
öppnande av den inre marknaden för gas ska kunna garanteras måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna samarbeta med andra berörda tillsynsmyndigheter och på så 
sätt få möjlighet att övervaka gasmarknaden på ett effektivt sätt. De måste också i lämpliga 
fall kunna införa effektiva, ändamålsenliga och avskräckande sanktioner gentemot gasföretag 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt direktivet.

Ändringsförslag 98
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för naturgas 
fungerar korrekt. För att förstärka de 
positiva effekterna av undantagna 
infrastrukturprojekt på konkurrens och 
försörjningstrygghet bör det göras en 
prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, och samtidigt bör 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om ett 
infrastrukturprojekt sträcker sig över mer 
än en medlemsstats territorium bör byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 

(20) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för naturgas 
fungerar korrekt. För att förstärka de 
positiva effekterna av undantagna 
infrastrukturprojekt på konkurrens och 
försörjningstrygghet bör det göras en 
prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, och samtidigt bör 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om ett 
infrastrukturprojekt sträcker sig över mer 
än en medlemsstats territorium bör beslutet 
om undantag fattas av 
tillsynsmyndigheterna eller av eventuella 
andra behöriga organ i de berörda 
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beakta dess gränsöverskridande följder 
och underlätta administrationen. Med 
anledning av den exceptionella riskprofil 
som kännetecknar genomförandet av de 
undantagna större infrastrukturprojekten, 
bör det vara möjligt att tillfälligt bevilja 
leverantörs- och produktionsföretag 
partiella undantag från bestämmelserna om 
åtskillnad för projekten i fråga. Med tanke 
på försörjningstryggheten bör detta särskilt 
gälla nya rörledningar inom gemenskapen 
som transporterar gas från tredjeländer till 
gemenskapen.

medlemsstaterna, efter att de samrått med 
varandra, och godkänns av 
kommissionen. Med anledning av den 
exceptionella riskprofil som kännetecknar 
genomförandet av de undantagna större 
infrastrukturprojekten, bör det vara möjligt 
att tillfälligt bevilja leverantörs- och 
produktionsföretag partiella undantag från 
bestämmelserna om åtskillnad för 
projekten i fråga. Med tanke på 
försörjningstryggheten bör detta särskilt 
gälla nya rörledningar inom gemenskapen 
som transporterar gas från tredjeländer till 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 99
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för naturgas 
fungerar korrekt. För att förstärka de 
positiva effekterna av undantagna 
infrastrukturprojekt på konkurrens och 
försörjningstrygghet bör det göras en 
prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, och samtidigt bör 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om ett 
infrastrukturprojekt sträcker sig över mer 

(20) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för naturgas 
fungerar korrekt. Projekt som utnämnts 
som prioriterade av Europeiska rådet, 
exempelvis Nabucco-projektet, kommer 
att diversifiera EU:s naturgasförsörjning 
och minska dess energiberoende av 
tredjeländer. För att förstärka de positiva 
effekterna av undantagna 
infrastrukturprojekt på konkurrens och 
försörjningstrygghet bör det göras en 
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än en medlemsstats territorium bör byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 
beakta dess gränsöverskridande följder och 
underlätta administrationen. Med 
anledning av den exceptionella riskprofil 
som kännetecknar genomförandet av de 
undantagna större infrastrukturprojekten, 
bör det vara möjligt att tillfälligt bevilja 
leverantörs- och produktionsföretag 
partiella undantag från bestämmelserna om 
åtskillnad för projekten i fråga. Med tanke 
på försörjningstryggheten bör detta särskilt 
gälla nya rörledningar inom gemenskapen 
som transporterar gas från tredjeländer till 
gemenskapen.

prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, och samtidigt bör 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om ett 
infrastrukturprojekt sträcker sig över mer 
än en medlemsstats territorium bör byrån 
för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 
beakta dess gränsöverskridande följder och 
underlätta administrationen. Med 
anledning av den exceptionella riskprofil 
som kännetecknar genomförandet av de 
undantagna större infrastrukturprojekten, 
bör det vara möjligt att tillfälligt bevilja 
leverantörs- och produktionsföretag 
partiella undantag från bestämmelserna om 
åtskillnad för projekten i fråga. Med tanke 
på försörjningstryggheten bör detta särskilt 
gälla nya rörledningar inom gemenskapen 
som transporterar gas från tredjeländer till 
gemenskapen.

Or. ro

Ändringsförslag 100
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för naturgas 
fungerar korrekt. För att förstärka de 
positiva effekterna av undantagna 
infrastrukturprojekt på konkurrens och 
försörjningstrygghet bör det göras en 
prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, och samtidigt bör 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om ett 
infrastrukturprojekt sträcker sig över mer 
än en medlemsstats territorium bör byrån 

(20) Investeringar i viktig ny infrastruktur 
bör prioriteras, samtidigt som man ser till 
att den inre marknaden för naturgas 
fungerar korrekt. För att förstärka de 
positiva effekterna av undantagna 
infrastrukturprojekt på konkurrens och 
försörjningstrygghet bör det göras en 
prövning av marknadens intresse i 
projektets planeringsfas, och samtidigt bör 
bestämmelserna för att hantera 
överbelastning tillämpas. Om ett 
infrastrukturprojekt sträcker sig över mer 
än en medlemsstats territorium bör 
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för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 
beakta dess gränsöverskridande följder och 
underlätta administrationen. Med 
anledning av den exceptionella riskprofil 
som kännetecknar genomförandet av de 
undantagna större infrastrukturprojekten, 
bör det vara möjligt att tillfälligt bevilja 
leverantörs- och produktionsföretag 
partiella undantag från bestämmelserna om 
åtskillnad för projekten i fråga. Med tanke 
på försörjningstryggheten bör detta särskilt 
gälla nya rörledningar inom gemenskapen 
som transporterar gas från tredjeländer till 
gemenskapen.

kommissionen efter samråd med byrån för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter behandla 
ansökan om undantag i syfte att bättre 
beakta dess gränsöverskridande följder och 
underlätta administrationen. Med 
anledning av den exceptionella riskprofil 
som kännetecknar genomförandet av de 
undantagna större infrastrukturprojekten, 
bör det vara möjligt att tillfälligt bevilja 
leverantörs- och produktionsföretag 
partiella undantag från bestämmelserna om 
åtskillnad för projekten i fråga. Med tanke 
på försörjningstryggheten bör detta särskilt 
gälla nya rörledningar inom gemenskapen 
som transporterar gas från tredjeländer till 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 101
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Vid alla projekt för gasleveranser 
från tredjeländer till gemenskapen via 
naturgasledningar som löper genom hav i 
EU:s närhet bör kommissionen och 
berörda medlemsstater göra en 
miljökonsekvensbeskrivning för att 
undvika risken för miljöolyckor samt 
föreslå åtgärder för att garantera en säker 
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naturgasförsörjning under miljövänliga 
förhållanden.

Or. ro

Ändringsförslag 102
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Den inre marknaden för gas har vissa 
brister när det gäller likviditet och insyn, 
vilket hindrar effektiv resursfördelning, 
riskgardering och marknadstillträde för nya 
företag. Förtroendet för marknaden, 
likviditeten och antalet marknadsaktörer 
måste öka. Därför måste tillsynen av 
företag verksamma på området för 
gasförsörjning ökas. Sådana krav bör 
vara förenliga med och inte påverka 
befintlig gemenskapslagstiftning 
beträffande finansmarknaderna. 
Tillsynsmyndigheterna för energisektorn 
och för finansmarknaden måste 
samarbeta för att få en överblick över 
berörda marknader.

(21) Den inre marknaden för gas har vissa 
brister när det gäller likviditet och insyn, 
vilket hindrar effektiv resursfördelning, 
riskgardering och marknadstillträde för nya 
företag. Förtroendet för marknaden, 
likviditeten och antalet marknadsaktörer 
måste öka. 

Or. de

Ändringsförslag 103
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Medlemsstaterna bör tillsammans 
med de berörda arbetsmarknadsparterna 
beakta hur ändringarna av 
direktiv 2003/55/EG kommer att påverka 
arbetstagarnas anställning, 
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arbetsförhållanden och rätt till
information, samråd och delaktighet, med 
målet att lindra de negativa följderna.

Or. en

Motivering

Erfarenheten har visat att nya regler får följder för berörda arbetstagare i den aktuella 
sektorn, vilket till exempel framgår av rapporten från 2007 till kommissionen om 
sysselsättningseffekterna av öppnandet av el- och gasmarknaderna.

Ändringsförslag 104
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Gasmarknadens strukturella stelhet, 
som har sin grund i koncentrationen av 
leverantörer, de långsiktiga avtal som 
ligger till grund för leveranserna och 
bristen på likviditet i slutkundsledet, leder 
till en oklar prisstruktur. För att 
tydliggöra kostnadsstrukturen behövs 
ökad insyn i prisbildningen, varför 
gasföretagen måste åläggas att aktivt 
bedriva handel med gasen.

Or. en

Motivering

Syftet är att underlätta marknadstillträde för nya och mindre gasföretag och att skapa större 
insyn på gasmarknaden och i gaspriserna.
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Ändringsförslag 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Tillsynsmyndigheterna för 
energimarknaden och för 
finansmarknaden måste samarbeta så att 
de kan bistå varandra med att få överblick 
över berörda marknader och bör ha rätt 
att utverka relevant information från 
energiföretagen med stöd av lämpliga och 
tillräckliga undersöknings- och 
tvistlösningsbefogenheter, liksom att 
införa effektiva sanktioner.

Or. en

Motivering

Det bristande genomförandet av gällande direktiv är bekymmersamt. För att ett effektivt 
öppnande av den inre marknaden för gas ska kunna garanteras måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna samarbeta med andra berörda tillsynsmyndigheter och på så 
sätt få möjlighet att övervaka gasmarknaden på ett effektivt sätt. De måste också i lämpliga 
fall kunna införa effektiva, ändamålsenliga och avskräckande sanktioner gentemot gasföretag 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt direktivet.

Ändringsförslag 106
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Tillsynsmyndigheterna för 
energimarknaden och för 
finansmarknaden måste samarbeta så att 
de kan bistå varandra med att få överblick 
över berörda marknader och bör ha rätt 
att utverka relevant information från 
energiföretagen med stöd av lämpliga och 
tillräckliga undersöknings- och 



PE404.542v02-00 54/104 AM\717626SV.doc

SV

tvistlösningsbefogenheter.

Or. en

Motivering

Det bristande genomförandet av gällande direktiv är bekymmersamt. För att ett effektivt 
öppnande av den inre marknaden för gas ska kunna garanteras måste de nationella 
tillsynsmyndigheterna kunna samarbeta med andra berörda tillsynsmyndigheter och på så 
sätt få möjlighet att övervaka gasmarknaden på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 107
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Innan kommissionen antar riktlinjer 
för ytterligare krav på dokumentation bör 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter och Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (EVTK) 
tillsammans gå igenom dessa riktlinjer 
och överlämna sina synpunkter till 
kommissionen. Byrån och kommittén bör 
också samarbeta för att ytterligare utreda 
och ge synpunkter i frågan om huruvida 
transaktioner med avtal om leverans av 
gas och gasderivat bör omfattas av 
informationskrav före och/eller efter 
handel och, i så är fall, hur dessa krav bör 
utformas.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 24f.
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Ändringsförslag 108
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Det är viktigt att trygga 
utvecklingen av ett konsumentinriktat, 
säkert, pålitligt och effektivt nätsystem 
som garanterar lämpliga system samtidigt 
som energieffektivitet tryggas och stor-
och småskaliga förnybara energikällor 
och distribuerad produktion integreras i 
både överförings- och distributionsnäten.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör stå i centrum för detta direktiv. Alla eventuella nya nätsystem måste gå 
hand i hand med energieffektivitet, integration av förnybara energikällor osv.

Ändringsförslag 109
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kraven på allmännyttiga tjänster och 
de gemensamma miniminormer som är en 
följd av dem måste stärkas ytterligare för 
att alla kunder ska kunna gynnas av 
konkurrensen. En viktig aspekt när det 
gäller att leverera till konsumenterna är 
tillgången till förbrukningsuppgifter och 
konsumenterna måste få tillgång till sina 
uppgifter så att de kan begära in offerter 
från flera konkurrerande företag på 
grundval av dessa uppgifter. 
Konsumenterna bör även ha rätt att bli 
ordentligt informerade om sin 
energiförbrukning. Regelbunden

(23) Kraven på allmännyttiga tjänster och 
de gemensamma miniminormer som är en 
följd av dem måste stärkas ytterligare för 
att alla kunder ska kunna gynnas av 
konkurrensen och rättvisare priser. En 
viktig aspekt när det gäller att leverera till 
konsumenterna är tillgången till objektiva 
och insynsvänliga förbrukningsuppgifter 
och konsumenterna måste få tillgång till 
sina förbrukningsuppgifter, tillhörande 
priser och kostnader för tjänster, så att de 
kan begära in offerter från flera 
konkurrerande företag på grundval av 
dessa uppgifter. Konsumenterna bör även 
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information om energikostnaderna 
uppmuntrar till att spara energi eftersom 
konsumenterna direkt ser resultaten av 
investeringar i energieffektivitet och ändrat 
beteende.

ha rätt att bli ordentligt informerade om sin 
energiförbrukning och 
förskottsbetalningen bör vara rimlig och 
återspegla den faktiska gasförbrukningen. 
Information till konsumenterna om 
energikostnaderna minst en gång i 
kvartalet uppmuntrar till att spara energi 
eftersom konsumenterna direkt ser 
resultaten av investeringar i 
energieffektivitet och ändrat beteende.

Or. en

Motivering

I strävan efter att nå målet fri och öppen konkurrens gör en god tillgång till uppgifter att 
konsumenterna kan göra ett medvetet val av gasleverantör. Dessutom bör konsumenterna 
bara faktureras för den mängd energi som de faktiskt förbrukar varje månad. 

Ändringsförslag 110
Toine Manders

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Medlemsstaterna bör se till att det 
finns individuella mätare (smart 
mätning), i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 
om effektiv slutanvändning av energi och 
om energitjänster1, för att ge 
konsumenterna korrekt information om 
energiförbrukningen och för att se till att 
slutanvändningen blir effektiv.
1 EGT L 114, 17.7.1999, s. 64.

Or. en

Motivering

Smarta mätare ger konsumenterna bättre insyn i sin faktiska gasförbrukning och bidrar 
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därför till en mer genomtänkt förbrukning.

Ändringsförslag 111
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Konsumenterna bör stå i centrum 
för detta direktiv. Befintliga 
konsumenträttigheter måste stärkas och 
tryggas och vara öppnare och medge 
större representation. Konsumentskyddet 
måste garantera att alla kunder kan dra 
nytta av en konkurrensutsatt marknad. De 
nationella tillsynsmyndigheterna bör se 
till att konsumenternas rättigheter 
respekteras genom att skapa incitament 
och påföra sanktioner på företag som inte 
följer konsumentskyddsreglerna och 
konkurrensreglerna.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör stå i centrum för detta direktiv. 

Ändringsförslag 112
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Befintliga konsumenträttigheter 
måste stärkas och tryggas och vara 
öppnare och medge större representation. 
Konsumentskyddet måste garantera att 
alla kunder kan dra nytta av en 
konkurrensutsatt marknad. De nationella 



PE404.542v02-00 58/104 AM\717626SV.doc

SV

tillsynsmyndigheterna bör se till att 
konsumenternas rättigheter respekteras 
genom att skapa incitament och påföra 
sanktioner på företag som inte följer 
konsumentskyddsreglerna och 
konkurrensreglerna.

Or. en

Ändringsförslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Kraven på allmännyttiga tjänster 
och de gemensamma miniminormer som 
är en följd av dem måste skärpas 
ytterligare för att garantera gastjänster 
som är tillgängliga för allmänheten och 
för små och medelstora företag. 

Or. ro

Motivering

Kostnaderna för tillträde till gasinfrastrukturen får inte vara för höga för privatpersoner och 
små och stora företag som är beroende av dessa tjänster för sin energiförsörjning. 

Ändringsförslag 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Energifattigdom är ett växande 
problem i gemenskapen. Medlemsstaterna 
bör utarbeta nationella handlingsplaner 
för att ta itu med energifattigdom och se 
till att utsatta kunder har möjlighet till 
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nödvändig energiförbrukning. Det behövs 
ett integrerat tillvägagångssätt och 
åtgärderna bör inbegripa strategier, 
tariffpolitik och förbättrad 
energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv 
bör åtminstone tillåta nationella strategier 
för positiv särbehandling av utsatta 
kunder när det gäller 
prissättningsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 115
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att bidra till 
försörjningstryggheten i solidarisk anda 
mellan medlemsstaterna, särskilt i händelse 
av en kris i energiförsörjningen, är det 
viktigt att tillhandahålla en ram för 
regionalt solidaritetssamarbete.

(24) För att bidra till 
försörjningstryggheten i solidarisk anda 
bör medlemsstaterna, särskilt i händelse av 
en kris i energiförsörjningen, samarbeta 
nära med varandra. Rådets 
direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 
om åtgärder för att säkerställa en tryggad 
naturgasförsörjning1 bör utgöra grunden 
för detta samarbete. 
1 EUT L 127, 29.4.2004, s. 92.

Or. en

Motivering

Direktiv 2004/67 EG omfattar många aspekter av försörjningstrygghet.
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Ändringsförslag 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör med tanke på 
upprättandet av en inre marknad för gas 
främja integrationen av sina inhemska 
marknader och samarbetet mellan 
nätoperatörer på europeisk och regional 
nivå.

(25) Medlemsstaterna bör med tanke på 
upprättandet av en inre marknad för gas 
främja integrationen av sina inhemska 
marknader och samarbetet mellan 
nätoperatörer på europeisk och regional 
nivå. Initiativ för regional integration är 
ett viktigt led på vägen mot den 
europeiska integration av 
energimarknaderna som är slutmålet. 
Den regionala nivån möjliggör en 
snabbare integrationsprocess genom att 
berörda aktörer – medlemsstater, 
nationella tillsynsmyndigheter och 
systemansvariga för överföringssystem –
kan samarbeta kring konkreta problem. 

Or. fr

Motivering

Regionala initiativ är ett konstruktivt mellanled som kan bidra till en mer välfungerande inre 
naturgasmarknad. Med hjälp av sådana initiativ kan TSO:er och nationella 
tillsynsmyndigheter harmonisera tillträdet och bestämmelserna i den berörda regionen och 
kanske även skapa en regional överföringsstruktur, något som kan effektivisera nätdriften och 
underlätta gränsöverskridande handel och investeringar. 

Ändringsförslag 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör med tanke på 
upprättandet av en inre marknad för gas 

(25) Med tanke på upprättandet av en inre 
marknad för gas kan regionala 
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främja integrationen av sina inhemska 
marknader och samarbetet mellan 
nätoperatörer på europeisk och regional 
nivå.

energimarknader utgöra ett första steg. 
Medlemsstaterna bör därför främja 
integrationen av sina inhemska marknader 
och samarbetet mellan nätoperatörer inte 
bara på europeisk utan om möjligt också 
på regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Målet med detta direktiv bör vara att 
utveckla ett verkligt europeiskt 
ledningsnät, varför byrån bör ansvara för 
regleringen av gränsöverskridande 
sammanlänkningar och regionala 
marknader.

Or. en

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader 
utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av 
byrån.

Ändringsförslag 119
Edit Herczog

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Målet med detta direktiv bör vara att 
utveckla ett verkligt europeiskt 
ledningsnät, varför byrån bör ansvara för 
regleringen av gränsöverskridande 
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sammanlänkningar och regionala 
marknader.

Or. en

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader 
utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av 
byrån. 

Ändringsförslag 120
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Målet med detta direktiv bör vara att 
utveckla ett europeiskt nät, varför byrån 
bör ansvara för regleringen av 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
och regionala marknader.

Or. en

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader 
utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av 
byrån.

Ändringsförslag 121
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Målet med detta direktiv bör vara att 
utveckla ett verkligt europeiskt nät, varför 
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byrån bör ansvara för regleringen av 
gränsöverskridande sammanlänkningar 
och regionala marknader.

Or. en

Motivering

För att garantera att gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader 
utvecklas och förvaltas på ett tydligt, öppet och icke-diskriminerande sätt bör de regleras av 
byrån.

Ändringsförslag 122
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Tillsynsmyndigheterna bör förse 
marknaden med information, också för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll 
som observatör och övervakare av den 
europeiska marknaden för gas och dess 
utveckling på kort, medellång och lång 
sikt. Aspekter som ska beaktas är tillgång 
och efterfrågan, infrastruktur för 
distribution och överföring, 
gränsöverskridande handel, investeringar, 
grossist- och konsumentpriser, marknadens 
likviditet samt miljö- och 
effektivitetsförbättringar.

(26) Tillsynsmyndigheterna bör förse 
marknaden med information, också för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll 
som observatör och övervakare av den 
europeiska marknaden för gas och dess 
utveckling på kort, medellång och lång 
sikt. Aspekter som ska beaktas är tillgång 
och efterfrågan, infrastruktur för 
distribution och överföring, tjänsternas 
och leveransernas kvalitet,
gränsöverskridande handel, hantering av 
överbelastning, investeringar, grossist- och 
konsumentpriser, marknadens likviditet 
samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

Or. en

Motivering

Konsumenterna kommer att dra nytta av att tillsynsmyndigheterna aktivt deltar i 
övervakningen av kvaliteten på tjänsterna och gasleveranserna. Vi måste se till att det råder 
god samordning mellan de nationella tillsynsmyndigheternas mekanismer för 
kapacitetstilldelning och, rent allmänt, av hanteringen av överbelastningssituationer.
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Ändringsförslag 123
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Tillsynsmyndigheterna bör förse 
marknaden med information, också för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll 
som observatör och övervakare av den 
europeiska marknaden för gas och dess 
utveckling på kort, medellång och lång 
sikt. Aspekter som ska beaktas är tillgång 
och efterfrågan, infrastruktur för 
distribution och överföring, 
gränsöverskridande handel, investeringar, 
grossist- och konsumentpriser, marknadens 
likviditet samt miljö- och 
effektivitetsförbättringar.

(26) Tillsynsmyndigheterna bör förse 
marknaden med information, också för att 
kommissionen ska kunna utöva sin roll 
som observatör och övervakare av den 
europeiska marknaden för gas och dess 
utveckling på kort, medellång och lång 
sikt. Aspekter som ska beaktas är tillgång 
och efterfrågan, infrastruktur för 
distribution och överföring, 
gränsöverskridande handel, förbrukning 
av naturgas, investeringar, grossist- och 
konsumentpriser, marknadens likviditet 
samt miljö- och effektivitetsförbättringar.

Or. ro

Ändringsförslag 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Medlemsstaterna bör tillsammans 
med berörda arbetsmarknadsparter 
betrakta följderna av de ändringar som 
görs i direktiv 2003/55/EG, särskilt de 
olika modellerna för att säkra de 
systemansvarigas oberoende, när det 
gäller arbetstagarnas anställning, 
arbetsförhållanden och rätt till 
information, samråd och delaktighet, med 
målet att lindra de negativa följderna.

Or. en
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Motivering

Erfarenheten har visat att nya regler får följder för berörda arbetstagare i den aktuella 
sektorn, vilket till exempel visas i rapporten från 2007 till kommissionen om 
sysselsättningseffekterna av öppnandet av el- och gasmarknaderna. 

Ändringsförslag 125
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1775/2005 av den 
28 september 2005 om villkor för tillträde 
till naturgasöverföringsnäten ger 
kommissionen möjlighet att anta riktlinjer i 
syfte att uppnå den harmoniseringsgrad 
som krävs. Sådana riktlinjer, som således 
blir bindande genomförandeåtgärder, är ett 
användbart hjälpmedel som snabbt kan 
ändras om det skulle behövas. 

(28) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1775/2005 av den 
28 september 2005 om villkor för tillträde 
till naturgasöverföringsnäten ger 
kommissionen möjlighet att anta riktlinjer i 
syfte att uppnå den harmoniseringsgrad 
som krävs. Sådana riktlinjer, som således 
blir bindande genomförandeåtgärder, är ett 
användbart hjälpmedel som snabbt kan 
ändras om det skulle behövas. 
Riktlinjernas grunddrag bör fastställas av 
lagstiftaren inom ramen för 
kommittéförfarandet.

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 1775/2005 ger kommissionen endast rätt att via kommittéförfarandet 
ändra riktlinjer som antagits av lagstiftaren.

Ändringsförslag 126
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Hela texten
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

–1) Ordet ”överföringssystem” ska i hela 
texten ersättas med ”överföringssystem 
och/eller lagringssystem och/eller 
LNG-system.”

Or. en

Ändringsförslag 127
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) Artikel 1.1 ska ersättas med följande:
”1. I detta direktiv fastställs 
gemensamma regler för produktion,
överföring, distribution och leverans [...] 
av gas, i syfte att skapa integrerade och 
konkurrensutsatta energimarknader i 
Europeiska unionen. Det innehåller 
regler om gassektorns organisation och 
funktion, tillträde till marknaden och de 
kriterier och förfaranden som skall 
tillämpas för anbud, för beviljande av 
tillstånd [...] samt för nätdriften. Där 
fastställs också skyldigheterna att 
tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster samt gaskonsumenternas 
rättigheter, och skyldigheterna avseende 
konkurrens klargörs.”

Or. en

Motivering

Räckvidden bör utvidgas för att konsumenterna ska stå i centrum av direktivet. Kopplingen 
till skyldigheterna avseende konkurrens bör också understrykas.  
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Ändringsförslag 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) Artikel 1.1 ska ersättas med följande:
”1. I detta direktiv fastställs 
gemensamma regler för produktion, 
överföring, distribution, [...] lagring och 
leverans av naturgas i syfte att skapa 
integrerade och konkurrensutsatta 
energimarknader i Europeiska unionen.
Det innehåller regler om 
naturgassektorns organisation och
funktion, tillträde till marknaden och de 
kriterier och förfaranden som skall 
tillämpas för anbud, för beviljande av 
tillstånd [...] samt för nätdriften. Där 
fastställs också skyldigheterna att 
tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster samt gaskonsumenternas 
rättigheter, och skyldigheterna avseende 
konkurrens klargörs.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 1.1 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Räckvidden bör utvidgas för att konsumenterna ska stå i centrum av direktivet. Kopplingen 
till skyldigheterna avseende konkurrens bör också understrykas.
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Ändringsförslag 129
Claude Turmes

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) Artikel 1.2 ska ersättas med följande:
”2. De bestämmelser som fastställs i 
detta direktiv för naturgas, inbegripet 
kondenserad naturgas (LNG), skall 
även, utan någon diskriminering, gälla 
biogas och gas från biomassa eller andra 
typer av gas om det är tekniskt möjligt 
och säkert att föra in dessa gaser i och 
transportera dem genom systemet för 
naturgas.

Or. en

(Ett klarläggande läggs till artikel 1.2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Förutsatt att de tekniska och kemiska säkerhetskraven för de olika gaserna uppfylls är det 
viktigt att betona betydelsen av icke-diskriminerande tillträde för gaser från olika källor.

Ändringsförslag 130
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–a) Led 3 ska ersättas med följande:
”3. överföring: transport, vars avsikt är 
tillhandahållande till kunder, men inte
leverans, av naturgas genom ett nät som 
i huvudsak består av
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högtrycksrörledningar, utom tidigare led 
i rörledningsnätet och utom den del av 
högtrycksrörledningarna som 
huvudsakligen används för lokal 
distribution av naturgas,”

Or. en

Motivering

Den aktuella definitionen av ”överföring” i direktiv 2003/55/EG är annorlunda än 
definitionen av ”överföring” i förordning (EG) nr 1775/2005. Genom ändringsförslaget 
ändras definitionen i direktivet så att den överensstämmer med den i förordningen.

Ändringsförslag 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–a) Led 3 ska ersättas med följande:
”3. överföring: transport, vars avsikt är 
tillhandahållande till kunder, men inte
leverans, av naturgas genom ett nät som 
i huvudsak består av
högtrycksrörledningar, utom tidigare led 
i rörledningsnätet och utom den del av 
högtrycksrörledningarna som 
huvudsakligen används för lokal 
distribution av naturgas,”

Or. en

(Klargörande av definitionen av ”överföring” i artikel 2.3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Den aktuella definitionen av ”överföring” i direktiv 2003/55/EG är annorlunda än 
definitionen av ”överföring” i förordning (EG) nr 1775/2005. Genom ändringsförslaget
ändras definitionen i direktivet så att den överensstämmer med den i förordningen.
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Ändringsförslag 132
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Led 3 ska ersättas med följande:
”3. överföring: transport, vars avsikt är 
tillhandahållande till kunder, men inte 
leverans, av naturgas genom ett nät som 
i huvudsak består av 
högtrycksrörledningar, utom tidigare led 
i rörledningsnätet och utom den del av 
högtrycksrörledningarna som 
huvudsakligen används för lokal 
distribution av naturgas.”

Or. de

Motivering

Definitionen av överföring i direktiv 2003/55/EG skiljer sig från motsvarande definition i 
förordning (EG) nr 1775/2005.  Med ändringsförslaget övertar direktivet förordningens 
definition.

Ändringsförslag 133
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -aa (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–aa) Led 9 ska ersättas med följande:
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”9. lagringsanläggning: en anläggning 
som används för lagring av naturgas och 
som ägs och/eller drivs av ett 
naturgasföretag, inbegripet den del av 
LNG-anläggningen som används för 
lagring men undantaget den del som 
uteslutande används för 
produktionsverksamhet, och undantaget 
anläggningar som uteslutande är 
förbehållna systemansvariga för 
överföringssystemet när de utför sina 
uppgifter,”

Or. en

Motivering

Lydelsen måste skärpas för att garantera att systemansvariga för lagringssystem inte kan 
argumentera för att deras anläggning inte borde omfattas av reglerat eller förhandlat 
tillträde för tredje part (RTPA/NTPA) eftersom den till största delen används för 
produktionsverksamhet.

Ändringsförslag 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -aa (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–aa) Led 9 ska ersättas med följande:
”9. lagringsanläggning: en anläggning 
som används för lagring av naturgas och 
som ägs och/eller drivs av ett 
naturgasföretag, inbegripet den del av 
LNG-anläggningen som används för 
lagring men undantaget den del som 
uteslutande används för 
produktionsverksamhet, och undantaget 
anläggningar som uteslutande är 
förbehållna systemansvariga för 
överföringssystemet när de utför sina 
uppgifter,”
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Or. en

(Klargörande av definitionen av ”lagringsanläggning” i artikel 2 led 9 i direktiv 
2003/55/EG)

Motivering

För klarhetens och enhetlighetens skull måste ordet ”uteslutande” läggas till i definitionen av 
begreppet lagringsanläggning (led 9) i frasen ”den del som uteslutande används för 
produktionsverksamhet” för att denna ska ligga i linje med ”som uteslutande är förbehållna 
systemansvariga för överföringssystemet”.

Ändringsförslag 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -ab (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–ab) Led 14 ska ersättas med följande:
”14. stödtjänster: de tjänster som är 
nödvändiga för tillträdet till och driften 
av överförings- och/eller distributionsnät 
och/eller LNG-anläggningar och/eller 
lagringsanläggningar, inklusive 
lastbalansering [...],”

Or. en

(Strykning av sista delen av den befintliga definitionen av ”stödtjänster” i artikel 2 14 i 
direktiv 2003/55/EG))

Motivering

Om det inte finns tillräckligt med anläggningar (tjänster) för behandling eller omvandling av 
gas eller om tillträde inte beviljas på rättvisa och icke-diskriminerande villkor finns det risk 
för att handeln eller konkurrensen hindras och för att likviditeten och marknadsintegrationen 
minskar. Därför behövs ett lämpligt regelverk för tillträde till anläggningar (tjänster) för 
behandling eller omvandling av gas.
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Ändringsförslag 136
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -ab (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–ab) Led 14 ska ersättas med följande:
”14. stödtjänster: de tjänster som är 
nödvändiga för tillträdet till och driften 
av överförings- och/eller distributionsnät 
och/eller LNG-anläggningar och/eller 
lagringsanläggningar, inklusive 
lastbalansering och blandning och 
injektion av inerta gaser, men undantaget 
anläggningar som enbart är reserverade 
för systemansvariga för 
överföringssystemet när de utför sina 
uppgifter,”

Or. en

(Ändring av artikel 2 14 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Lydelsen måste skärpas så att ”blandning” inte begränsas till att avse blandning av flöden av 
naturgas utan också inbegriper injektion av kväve, vilket är det vanligaste sättet att omvandla 
gaser med högt kalorivärde till gaser med lågt kalorivärde (H-gas till L-gas). Med tanke på 
den rådande monopolsituationen på marknaderna för L-gas är det mycket viktigt att man 
säkrar tillgång till omvandling av gaskvaliteten i syfte att skapa konkurrens.

Ändringsförslag 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -ac (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

–ac) Följande led ska införas:
”14a. rättvis konkurrens på en öppen 
marknad: ansträngningar för att uppnå 
en situation där inget företag får ha en 
marknadsandel som överskrider 
30 procent av den relevanta marknaden 
och där de tre största företagen inte har 
en marknadsandel som överskrider 
50 procent och de fem största företagen 
inte har en marknadsandel som 
överskrider 66,7 procent av den relevanta 
marknaden,”

Or. en

Ändringsförslag 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -ad (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

–ad) Led 17 ska ersättas med följande:
”17. sammanlänkning: en 
överföringsrörledning som passerar eller 
sträcker sig över en gräns mellan två 
medlemsstater och som huvudsakligen
syftar till att koppla samman dessa 
medlemsstaters nationella 
överföringssystem,”

Or. en

(Klargörande av den befintliga definitionen av ”sammanlänkning” i artikel 2 17 i 
direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Den aktuella definitionen må vara realistisk för sammanlänkningar i elnät men det finns inga 
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gasrörledningar vars enda syfte är att koppla samman två medlemsstaters nationella system, 
förutom undervattensrörledningar.

Ändringsförslag 139
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led -ad (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Led 17 ska ersättas med följande:
”17. sammanlänkning: en gasledning
som passerar eller sträcker sig över en 
gräns mellan två medlemsstater och som
huvudsakligen syftar till att koppla 
samman dessa medlemsstaters nationella 
överföringssystem.”

Or. de

Motivering

Den nuvarande definitionen stämmer kanske in på sammanlänkningar av elnät, men med 
undantag av undervattensledningar finns det inga naturgasledningar som endast syftar till att 
koppla samman två medlemsstater. 

Ändringsförslag 140
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande led ska läggas till:
”32a. isolerad marknad: en medlemsstat 
som saknar sammanlänkning med andra 
medlemsstaters nationella
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överföringssystem och/eller vars 
gasförsörjning kontrolleras av en eller 
flera personer från ett tredjeland.”

Or. lt

Ändringsförslag 141
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. ägare av överföringssystemet: en 
fysisk eller juridisk person som ansvarar 
för genomförande av de verksamheter 
som anges i artikel 9.6 i en medlemsstat 
där en oberoende systemansvarig har 
utsetts av den medlemsstaten och 
bekräftats av kommissionen i enlighet 
med artikel 9.1,”

Or. en

Motivering

Åtskillnad mellan driften av överföringssystemet och de vertikalt integrerade gas- och 
elföretagen är ett grundläggande mål i det föreslagna ”tredje lagstiftningspaketet”. I och 
med detta är det viktigt att klargöra hur långt denna åtskillnad ska gå. Ett område där kraven 
på åtskillnad i lagstiftningen inte är tillräckligt tydliga är de sekretesskyldigheter som gäller 
för de olika marknadsaktörerna.

Ändringsförslag 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. projekt av prioriterat intresse för 
Europeiska unionen: ett 
gasinfrastrukturprojekt som kommer att 
leda till att unionen får en ny källa till
gasförsörjning vars andel av 
gasleveranserna i mer än ett land i 
unionen leder till en ökad diversifiering 
av de aktuella gasleveranserna.”

Or. en

(Ett nytt led 36a läggs till artikel 2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

En förutsättning för att flytande gas ska kunna bli konkurrenskraftig är att tillräcklig 
infrastruktur står till förfogande. Erfarenheten har visat att beslut om stora investeringar ofta 
fattas på politisk nivå med begränsad inblandning av tillsynsmyndigheter. Därför bör man 
definiera ”projekt av prioriterat intresse för Europeiska unionen” och låta dem vara föremål 
för strategiska politiska beslut.

Ändringsförslag 143
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande led ska läggas till:
”36a. projekt av europeiskt intresse: ett 
gasinfrastrukturprojekt som leder till att 
nya gaskällor blir tillgängliga för 
gemenskapen och till att gasleveranserna 
blir mer diversifierade i mer än en 
medlemsstat.”

Or. xm
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Motivering

I Europa ökar efterfrågan på överföringskapacitet, och därför krävs investeringar i ny 
infrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur är nödvändig för verklig europeisk konkurrens på 
gasmarknaden. ”Projekt av europeiskt intresse” måste därför definieras, och de nödvändiga 
strategiska och politiska besluten för detta måste fattas.

Ändringsförslag 144
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande led ska läggas till:
”36a. projekt av europeiskt intresse: ett 
gasinfrastrukturprojekt som leder till att 
nya gaskällor blir tillgängliga för 
gemenskapen och till att gasleveranserna 
blir mer diversifierade i mer än en 
medlemsstat.”

Or. de

(Tillägg av ny punkt till artikel 2 i direktiv 2003/55/EG.)

Motivering

Eftersom efterfrågan på överföringskapacitet stadigt ökar krävs investeringar i ny 
infrastruktur för att tillhandahålla tillräcklig överförings-, lagrings- och LNG-kapacitet. Väl 
utbyggd infrastruktur är en förutsättning för att konkurrensen på gasmarknaden ska 
utvecklas. I nuläget fattas många större investeringsbeslut på politisk nivå och med endast 
begränsat deltagande av tillsynsmyndigheterna.  ”Projekt av europeiskt intresse” måste 
definieras och de nödvändiga politiska besluten måste fattas.
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Ändringsförslag 145
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. överkomligt pris: ett pris som har 
fastställts av medlemsstaterna på nationell 
nivå i samråd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna, arbetsmarknadens 
parter och relevanta intressenter och med 
beaktande av definitionen av 
energifattigdom i led 36b,”

Or. en

Motivering

Det här bör fastställas på medlemsstatsnivå, eftersom subsidiaritetsprincipen helt klart bör 
tillämpas i detta fall.

Ändringsförslag 146
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. rättvis konkurrens på en öppen 
marknad: ansträngningar för att uppnå 
en situation där inget företag får ha en 
marknadsandel som överstiger 50 procent 
av den relevanta marknaden,”

Or. en
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Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de med dominerande 
marknadsaktörer som i flera fall har gjort sig skyldiga till maktmissbruk, och garantera 
andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt med att marknaderna blir mer 
integrerade kommer marknadens geografiska storlek att växa, så denna bestämmelse gör det 
möjligt för företagen att expandera i och med att marknaderna blir mer integrerade. Den 
relevanta marknaden bör definieras av kommissionen.

Ändringsförslag 147
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. rättvis konkurrens på en öppen 
marknad: ansträngningar för att uppnå 
en situation där inget företag får ha en 
marknadsandel som överstiger 40 procent 
av den relevanta marknaden,”

Or. en

Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de med dominerande 
marknadsaktörer som i flera fall har gjort sig skyldiga till maktmissbruk, och garantera 
andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt med att marknaderna blir mer 
integrerade kommer marknadens geografiska storlek att växa, så denna bestämmelse gör det 
möjligt för företagen att expandera i och med att marknaderna blir mer integrerade. Den 
relevanta marknaden bör definieras av kommissionen.

Ändringsförslag 148
Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. rättvis konkurrens på en öppen 
marknad: ansträngningar för att uppnå 
en situation där inget företag får ha en 
marknadsandel som överstiger 20 procent 
av den relevanta marknaden,”

Or. en

Motivering

Detta kommer att öppna upp marknaderna i medlemsstaterna, särskilt de med dominerande 
marknadsaktörer som i flera fall har gjort sig skyldiga till maktmissbruk, och garantera 
andra marknadsaktörer rättvist marknadstillträde. I takt med att marknaderna blir mer 
integrerade kommer marknadens geografiska storlek att växa, så denna bestämmelse gör det 
möjligt för företagen att expandera i och med att marknaderna blir mer integrerade.  Den 
relevanta marknaden bör definieras av kommissionen.

Ändringsförslag 149
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande led ska läggas till:
”36a. industriområde: ett privatägt 
geografiskt område med ett naturgasnät 
som i första hand är avsett att försörja 
industriella konsumenter inom detta 
område,”

Or. en

Motivering

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
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no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Ändringsförslag 150
Eluned Morgan

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande led ska läggas till:
”36b. energifattigdom: ett hushåll som 
inte har råd att värma upp hemmet till en 
godtagbar standard på grundval av de 
nivåer som Världshälsoorganisationen 
rekommenderar, nämligen en temperatur 
på 18-22 °C beroende på rummets 
funktion för alla bostadsutrymmen då de 
är i bruk; begreppet inbegriper också 
möjligheten att köpa andra energitjänster 
till hemmet till en rimlig kostnad; ett 
hushåll lider av energifattigdom om 
energiutgifternas andel av hushållets 
totala utgifter är mer än två gånger så 
stor som den nationella medianutgiften 
för energi,”

Or. en

Motivering

Eftersom en definition saknas samlar många medlemsstater inte officiellt in uppgifter om 
antalet medborgare som lever i energifattigdom. Om en gemensam definition utformas 
kommer medlemsstaterna att bli medvetna om problemets omfattning, och de bör uppmuntras 
att vidta åtgärder för att ta itu med situationen. Denna definition grundar sig på forskning 
som har bedrivits av en grupp europeiska akademiker och garanterar en beräkning som kan 
tillämpas i hela EU. Den är inriktad på låginkomsthushåll som betalar proportionellt sett mer 
för sin energi. 
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Ändringsförslag 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande led ska läggas till:
”36b. blandningstjänster: behandling av 
gas som inte uppfyller specifikationerna 
med andra gaskällor, så att den blandning 
som fås uppfyller specifikationerna för 
tillåten gaskvalitet; denna tjänst ska 
utföras av en gasbehandlingsoperatör,”

Or. en

(Ett nytt led 36b läggs till artikel 2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Omvandling av gaskvalitet är en viktig fråga i vissa medlemsstater och kan också ha en stor 
inverkan på gränsöverskridande flöden. Tillgången till kvalitetsomvandlingskapacitet är 
avgörande för utvecklingen av likvida grossistmarknader. Om det inte finns tillräckligt med 
anläggningar för omvandling av gas eller om tillträde inte beviljas på rättvisa och icke-
diskriminerande villkor finns det risk för att handeln eller konkurrensen hindras och för att 
likviditeten på marknaden minskar.

Ändringsförslag 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Följande led ska läggas till:
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”36c. ballastningstjänster: behandling av 
gas med kväve i syfte att minska dess 
värmevärde och få den att stämma 
överens med rådande specifikationer för 
gaskvalitet; denna tjänst ska utföras av en 
gasbehandlingsoperatör,”

Or. en

(Ett nytt led 36c läggs till artikel 2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslagen från Turmes/Harms om gaskvalitet, dvs. 
ändringsförslagen 13 och 14.

Ändringsförslag 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led bd (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) Följande led ska läggas till:
”36d. gasbehandlingsanläggning: en 
anläggning som används vid 
tillhandahållande av blandnings-
och/eller ballastningstjänster för 
behandling av naturgas och som ägs 
och/eller drivs av ett naturgasföretag,”

Or. en

(Ett nytt led 36d läggs till artikel 2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslagen från Turmes/Harms om gaskvalitet, dvs. 
ändringsförslagen 13 och 14.
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Ändringsförslag 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led be (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – led 36e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

be) Följande led ska läggas till:
”36e. gasbehandlingsoperatör: en fysisk 
eller juridisk person som utför 
gasbehandling och ansvarar för driften av 
en gasbehandlingsanläggning,”

Or. en

(Ett nytt led 36e läggs till artikel 2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslagen från Turmes/Harms om gaskvalitet, dvs. 
ändringsförslagen 13 och 14.

Ändringsförslag 155
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna får med beaktande 
fullt ut av tillämpliga bestämmelser i 
fördraget, särskilt artikel 86 i detta, i det 
allmänna ekonomiska intresset ålägga 
gasföretag att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster, vilka kan avse 
tillförlitlighet, inbegripet 
försörjningstrygghet, […] 
regelbundenhet och kvalitet […] samt 
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miljöskydd, inbegripet energieffektivitet 
och klimatskydd. [...]”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Hänvisningen till leveranspriset flyttas från skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster till skyldigheten att skydda utsatta kunder. Syftet är att åtgärder avseende 
leveranspriser ska riktas mot de mest utsatta kunderna. Genom mer riktade åtgärder bör 
slutresultatet gynna dem som är i störst behov av konsumentskydd.

Ändringsförslag 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 3.2 ska ersättas med följande:
"2. Medlemsstaterna får med beaktande 
fullt ut av tillämpliga bestämmelser i 
fördraget, särskilt artikel 86 i detta, i det 
allmänna ekonomiska intresset ålägga 
gasföretag att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster, vilka kan avse 
tillförlitlighet, inbegripet 
försörjningstrygghet, leveransernas 
regelbundenhet, kvalitet och pris samt 
miljöskydd, inbegripet energieffektivitet, 
förnybar energi och klimatskydd. Dessa 
åligganden skall vara klart definierade, 
öppna, icke-diskriminerande och 
kontrollerbara samt garantera att 
gasföretag i EU kan nå ut till nationella 
konsumenter på lika villkor. När det 
gäller försörjningstrygghet och styrning 
av energieffektivitet/energiefterfrågan 
samt för uppfyllandet av de miljömål 
och mål för förnybar energi som avses i 
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denna punkt får medlemsstaterna införa 
långtidsplanering, varvid hänsyn skall 
tas till att tredje part kan komma att 
ansöka om tillträde till systemet.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Man bör hänvisa till EU:s mål för förnybar energi och de överenskomna målen i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:
"3. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att ta itu med 
energifattigdom i sina nationella 
energihandlingsplaner i syfte att 
åstadkomma en reell minskning av antalet 
människor som lever i energifattigdom, 
och medlemsstaterna ska anmäla dessa 
åtgärder till kommissionen.
Medlemsstaterna får tillämpa ett 
integrerat tillvägagångssätt för att se till 
att skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster fullgörs. Sådana åtgärder får 
inbegripa särskilda tariffer för utsatta 
konsumenter och enskilda hushåll och 
ska inbegripa förbättringar av 
energieffektiviteten. Kommissionen ska 
tillhandahålla indikatorer för 
övervakning av dessa åtgärders inverkan 
på energifattigdomen. Sådana åtgärder 
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ska inte hindra öppnandet av 
marknaderna enligt vad som föreskrivs i 
artikel 23. I detta sammanhang ska 
medlemsstaterna se till att 
distributionsföretagen är noga med att 
undvika att hushållskunder avstängs, med 
beaktande av utsatta konsumenter och 
konsumenter som lever i energifattigdom. 
Medlemsstaterna ska fastställa 
definitioner av utsatta konsumenter och 
konsumenter som lever i energifattigdom 
och se till att rättigheter och skyldigheter 
för utsatta konsumenter och konsumenter 
som lever i energifattigdom respekteras.”

Or. en

(Artikel 3.3 i direktiv 2003/55/EG ersätts med en nästan helt ny punkt)

Motivering

Energifattigdom är ett växande problem i alla medlemsstater. Det behövs ett integrerat 
tillvägagångssätt och de nationella tillsynsmyndigheterna spelar här en viktig roll. 
Kommissionen bör också ta ansvar för övervakningen av de framsteg som medlemsstaterna 
har gjort på detta område och för spridningen av framgångsrika åtgärder som 
medlemsstaterna har vidtagit för att ta itu med energifattigdom.

Ändringsförslag 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:
"3. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att ta itu med 
energifattigdom i sina nationella 
handlingsplaner i syfte att åstadkomma en 
reell minskning av antalet människor som 
lever i energifattigdom, och 
medlemsstaterna ska anmäla dessa 
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åtgärder till kommissionen.
Medlemsstaterna får tillämpa ett 
integrerat tillvägagångssätt för att se till 
att skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande och allmännyttiga 
tjänster fullgörs. Sådana åtgärder får 
inbegripa särskilda tariffer för utsatta 
konsumenter och enskilda hushåll och 
ska inbegripa förbättringar av 
energieffektiviteten och riktat socialt stöd 
till låginkomstgrupper. Kommissionen ska 
tillhandahålla indikatorer för 
övervakning av dessa åtgärders inverkan 
på energifattigdomen. Sådana åtgärder 
ska inte hindra öppnandet av 
marknaderna enligt vad som föreskrivs i 
artikel 23.”

Or. en

(Artikel 3.3 i direktiv 2003/55/EG ersätts med en nästan helt ny punkt)

Motivering

Energifattigdom är ett växande problem i alla medlemsstater. Det behövs ett integrerat 
tillvägagångssätt och de nationella tillsynsmyndigheterna spelar här en viktig roll. 
Kommissionen bör också ta ansvar för övervakningen av de framsteg som medlemsstaterna 
har gjort på detta område och för spridningen av framgångsrika åtgärder som 
medlemsstaterna har vidtagit för att ta itu med energifattigdom.

Ändringsförslag 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda 
slutförbrukare och för att garantera ett 
starkt konsumentskydd, och de skall 
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särskilt se till att utsatta förbrukare får 
tillräckligt skydd, inbegripet lämpliga 
åtgärder exempelvis avseende 
betalningsvillkor för att hjälpa dem att 
undvika att få sina leveranser 
avstängda. [...]”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Hänvisningen till leveranspriset flyttas från skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster till skyldigheten att skydda utsatta kunder. Syftet är att åtgärder avseende 
leveranspriser ska riktas mot de mest utsatta kunderna. Genom mer riktade åtgärder bör
slutresultatet gynna dem som är i störst behov av konsumentskydd.

Ändringsförslag 160
Pia Elda Locatelli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda 
slutförbrukare och för att garantera ett 
starkt konsumentskydd, och de skall 
särskilt se till att utsatta förbrukare får 
tillräckligt skydd, inbegripet lämpliga 
åtgärder för att hjälpa dem att undvika 
att få sina leveranser avstängda. 
Medlemsstaterna får i detta 
sammanhang vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda kunder i avlägsna 
områden som är anslutna till 
gassystemet, samt energiintensiva företag 
såsom de definieras i artikel 17.1 a i 
direktiv 2003/96/EG. Medlemsstaterna 
får i detta syfte utse en anvisad 
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gasleverantör för kunder som är 
anslutna till gassystemet. De skall 
garantera en hög konsumentskyddsnivå, 
särskilt i form av klara och begripliga 
allmänna avtalsvillkor, allmän 
information och mekanismer för 
tvistlösning. Medlemsstaterna skall se 
till att berättigade kunder i praktiken 
kan byta till en ny leverantör. 
Åtminstone när det gäller 
hushållskunder skall dessa åtgärder 
omfatta dem som anges i bilaga A.”

Or. en

(Nya element läggs till artikel 3.3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Även energiintensiva företag måste beaktas i detta direktiv.

Ändringsförslag 161
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att försörjas av en 
leverantör, under förutsättning att denne 
samtycker, oberoende av i vilken 
medlemsstat denne är godkänd som 
leverantör. Därför ska medlemsstaterna 
vidta alla åtgärder som behövs för att 
företag som är godkända som 
leverantörer i sitt ursprungsland ska 
kunna leverera till kunder utan att vara 
tvungna att uppfylla ytterligare villkor.”
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Or. xm

Motivering

Leverantörer omfattas av olika villkor i olika medlemsstater när det gäller kundleveranser, 
och sådana olikartade marknadsregler utgör avsevärda hinder för marknadstillträde. För att 
obehindrat marknadstillträde ska vara möjligt bör ursprungslandsprincipen tillämpas.

Ändringsförslag 162
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
kunder har rätt att försörjas av en 
leverantör, under förutsättning att denne 
samtycker, oberoende av i vilken 
medlemsstat denne är godkänd som 
leverantör. Därför ska medlemsstaterna 
vidta alla åtgärder som behövs för att 
företag som är godkända som 
leverantörer i sitt ursprungsland ska 
kunna leverera till kunder utan att vara 
tvungna att uppfylla ytterligare villkor.”

Or. xm

Motivering

Varje medlemsstat har sina egna villkor som leverantörerna måste uppfylla för att få leverera 
till kunderna. Sådana olikartade marknadsregler och rättsliga skyldigheter utgör avsevärda 
hinder för marknadstillträde. För att obehindrat marknadstillträde ska vara möjligt bör 
ursprungslandsprincipen tillämpas, det vill säga om en leverantör är godkänd i en 
medlemsstat bör denne även få leverera till kunder i andra medlemsstater, utan att där 
uppfylla ytterligare villkor.
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Ändringsförslag 163
Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1d (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d) Artikel 3.4 ska ersättas med följande:
”4. Medlemsstaterna skall vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå målen 
för social och ekonomisk 
sammanhållning, miljöskydd, vilket 
även kan innebära åtgärder för styrning 
av energieffektivitet/energiefterfrågan och
metoder för att bekämpa 
klimatförändringar, och 
försörjningstrygghet. Dessa åtgärder 
kan bl.a. omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt 
med hjälp av alla tillgängliga nationella 
verktyg och gemenskapsverktyg, för
underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inbegripet 
sammanlänkningskapacitet. 
Medlemsstaterna får, med fullt beaktande 
av tillämpliga bestämmelser i fördraget, 
främja långsiktiga avtal mellan 
energikonsumenter och 
energileverantörer som bidrar till att 
förbättra produktionen och distributionen 
av energi och som samtidigt ger 
konsumenterna en rimlig del av vinsterna, 
förutsatt att sådana avtal kan bidra till en 
optimal investeringsnivå i sektorn.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör spela en viktig roll i arbetet med att ge konkreta fördelar åt kunderna. 
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Ändringsförslag 164
Britta Thomsen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1e (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”5a. Genomförandet av detta direktiv får 
inte ha några negativa följder för de 
berörda arbetstagarnas anställning, 
arbetsförhållanden och rätt till 
information, samråd och delaktighet. 
Medlemsstaterna ska samråda med de 
berörda arbetsmarknadsparterna om 
genomförandet av eventuella ändringar 
av detta direktiv i syfte att lindra de 
negativa följderna för berörda 
arbetstagare. Kommissionen ska 
rapportera till kommittéerna för social 
dialog inom gas- och elsektorn om de 
samråd och åtgärder som har 
genomförts.”

Or. en

(En ny punkt läggs till efter punkt 5 i artikel 3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Det behövs garantier för att berörda arbetstagare i sektorerna skyddas mot de eventuella 
negativa följderna av att el- och gasmarknaderna öppnas. I syfte att lindra de möjliga 
negativa följderna är det viktigt att dessa diskuteras med arbetsmarknadspartnerna.

Ändringsförslag 165
Giles Chichester

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”6a. I syfte att främja energieffektivitet 
och bidra till att minska 
energifattigdomen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga 
gasföretagen att införa tariffer som stiger 
i takt med förbrukningen, med det 
uttryckliga målet att stimulera ett 
energieffektivt beteende, minska 
hushållens efterfrågan på gas och 
tillhörande koldioxidutsläpp samt minska 
energikostnaderna för hushåll som lever i 
energifattigdom.”

Or. en

(En ny punkt läggs till efter punkt 6 i artikel 3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

En sådan tariffmodell skulle välta den nuvarande prissättningen över ända. I en tid då vi 
försöker skära ner energiförbrukningen blir människor enligt den nuvarande prismodellen 
belönade med lägre priser ju mer energi de förbrukar. Den föreslagna modellen skulle vara 
kostnadsneutral för elbolagen och samtidigt stimulera till energieffektivitet. Den här modellen 
lär komma till sin rätt så snart smarta mätare har införts.

Ändringsförslag 166
Šarūnas Birutis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”6a. I syfte att främja energieffektivitet 
och bidra till att minska 
energifattigdomen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga 
gasföretagen att införa tariffer som stiger 
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i takt med förbrukningen, med det 
uttryckliga målet att stimulera ett 
energieffektivt beteende, minska 
hushållens efterfrågan på gas och 
tillhörande koldioxidutsläpp, samt att se 
till att den inledande mängden gas 
motsvarar användningen i 
låginkomsthushåll.”

Or. en

(En ny punkt läggs till efter punkt 6 i artikel 3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

En sådan tariffmodell skulle välta den nuvarande prissättningen över ända. I en tid då vi 
försöker skära ner energiförbrukningen blir människor enligt den nuvarande prismodellen 
belönade med lägre priser ju mer energi de förbrukar. Den föreslagna modellen skulle vara 
kostnadsneutral för gasbolagen och samtidigt stimulera till energieffektivitet. Den här 
modellen lär komma till sin rätt så snart smarta mätare har införts.

Ändringsförslag 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”6a. I syfte att främja energieffektivitet 
och bidra till att minska 
energifattigdomen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna ålägga 
gasleverantörerna att införa 
prissättningsformler som inbegriper 
stigande blocktariffer, dvs. tariffer där 
priset stiger vid högre förbrukningsnivåer. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
se till att den del av förbrukningen som 
omfattas av det lägre priset motsvarar den 
typiska förbrukningen i 
låginkomsthushåll.”



AM\717626SV.doc 97/104 PE404.542v02-00

SV

Or. en

(En ny punkt läggs till efter punkt 6 i artikel 3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

En sådan tariffmodell skulle välta den nuvarande prissättningen över ända. I en tid då vi 
försöker skära ner energiförbrukningen blir människor enligt den nuvarande prismodellen 
belönade med lägre priser ju mer energi de förbrukar. Den föreslagna modellen skulle vara 
kostnadsneutral för elbolagen och samtidigt stimulera till energieffektivitet. Den här modellen 
lär komma till sin rätt så snart smarta mätare har införts.

Ändringsförslag 168
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1f (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f) I artikel 3 ska följande punkt införas:
”6a. I syfte att främja sparsam 
användning av energi och bidra till att 
minska energifattigdomen ska de 
nationella tillsynsmyndigheterna ålägga 
gasleverantörerna att införa 
prissättningsformler som inbegriper 
stigande blocktariffer, dvs. tariffer där 
priset stiger vid högre förbrukningsnivåer. 
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
se till att den del av förbrukningen som 
omfattas av det lägre priset motsvarar den 
typiska förbrukning som krävs för 
uppvärmning av ett energieffektivt hus.”

Or. en

(En ny punkt läggs till efter punkt 6 i artikel 3 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

En sådan tariffmodell skulle välta den nuvarande prissättningen över ända. I en tid då vi 
försöker skära ner energiförbrukningen blir människor enligt den nuvarande prismodellen 
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belönade med lägre priser ju mer energi de förbrukar. Den föreslagna modellen skulle vara 
kostnadsneutral för gasbolagen och samtidigt stimulera till energieffektivitet. Den här 
modellen lär komma till sin rätt så snart smarta mätare har införts.

Ändringsförslag 169
Romano Maria La Russa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 7:

utgår

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

Or. de

Ändringsförslag 170
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 7:

utgår

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

Or. de

Motivering

Europaparlamentets möjligheter till påverkan skulle begränsas genom det föreslagna 
kommittéförfarandet. Med kommissionens text skulle parlamentet endast ha möjlighet att 
avvisa förslag från kommissionen. Viktiga beslut om utformningen av den inre marknaden för 
energi skulle därigenom undandras det demokratiska lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 171
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 7:

utgår

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

Or. de

Motivering

 Den av kommissionen föreslagna behörigheten att anta riktlinjer genom det ”föreskrivande 
förfarandet med kontroll” begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt och bör 
avvisas.
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Ändringsförslag 172
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till som punkt 7:

utgår

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

Or. de

Motivering

Nödvändiga konsumentskyddsbestämmelser bör fastställas direkt i direktivet. Någon 
befogenhet att anta riktlinjer behövs därför inte.

Ändringsförslag 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”7. Kommissionen ska anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera och klargöra det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”
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Or. en

Motivering

Det tidigare direktivet omfattade åtgärder för att skydda slutförbrukare, särskilt utsatta 
förbrukare. Avstängning nämndes explicit. Samtidigt uppmanades medlemsstaterna att vidta
åtgärder för att öka öppenheten samt tillgången till allmän information och mekanismer för 
tvistlösning. Förbrukarna har dock inte i praktiken kunnat dra nytta av öppnandet av 
marknaden. Det är därför nödvändigt att föreskriva en genomförandemekanism så att 
medlemsstaterna kan specificera kraven.

Ändringsförslag 174
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget är att riktlinjerna ska fastställas genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen bör inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga.
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Ändringsförslag 1754
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Efter samråd med berörda parter får 
kommissionen anta riktlinjer för 
genomförandet av denna artikel. Dessa 
riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 30.3.”

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att principerna om god regelgivning följs när man 
tar fram och tillämpar sådana riktlinjer.

Ändringsförslag 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 3a

Öppenhet och offentliggörande av 
information till slutförbrukare

1. Medlemsstaterna ska se till att öppen, 
jämförbar, adekvat och aktuell 
information om tillämpliga priser och 
tariffer och om standardvillkor för 
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tillgång till och utnyttjande av de tjänster 
som avses i artikel 3 finns tillgänglig för 
slutförbrukare, i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga A. 
Systemanvändare, och i tillämpliga fall 
systemansvariga för distributionssystemet, 
ska offentliggöra denna information i 
lättillgänglig form.
2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska säkra tillgången till information så att 
slutförbrukare kan göra en oberoende 
bedömning av kostnaden av alternativa 
användningsmönster med hjälp av 
interaktiva handledningar eller liknande 
teknik. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna ställer 
sådana handledningar eller sådan teknik 
till förfogande om de inte finns 
tillgängliga på marknaden.
3. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna kan 
ålägga systemanvändare, och i tillämpliga 
fall systemansvariga för 
distributionssystemet, att förse kunderna 
med tillämplig tariffinformation vid 
tidpunkten och på platsen för köpet, i 
syfte att garantera att kunderna är fullt 
medvetna om prisvillkoren.”

Or. en

(En ny artikel 3a läggs till direktiv 2003/55/EG)

Motivering

För att förbrukarna ska kunna byta till den rätta leverantören behöver de tillräcklig 
information som ger dem möjlighet att jämföra anbud. Anbuden på gasmarknaden är ytterst 
komplicerade, varför det behövs en ny artikel 3a där öppenhetskraven anges.
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b) Artikel 4.2 ska ersättas med följande:
”2. Om medlemsstaterna har ett 
tillståndssystem skall de fastställa 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier, som skall uppfyllas av företag 
som ansöker om tillstånd för att bygga 
och/eller driva naturgasanläggningar 
eller som ansöker om tillstånd att 
leverera naturgas. Medlemsstaterna ska 
under inga omständigheter ha rätt att 
koppla tillståndet till kriterier som ger de 
behöriga myndigheterna rätt att handla 
efter egen prövning. De icke-
diskriminerande kriterierna och 
förfarandena för att bevilja tillstånd 
skall offentliggöras. Medlemsstaterna ska 
se till att tillståndsförfaranden för 
anläggningar, rörledningar och 
tillhörande utrustning beaktar projektets 
betydelse för den inre energimarknaden.”

Or. en

(Ändrar ordalydelsen i artikel 4.2 i direktiv 2003/55/EG)

Motivering

Ett stort hinder för slutförandet av den inre energimarknaden är bristen på adekvat 
infrastruktur. I många medlemsstater kan projekt för anläggning av ny infrastruktur och 
uppgradering av befintlig infrastruktur inte genomföras inom rimlig tid på grund av problem 
med tillståndsförfaranden.
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