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KORT BEGRUNDELSE

Det foreslåede direktiv ændrer direktiv 2003/55 og handler "om fælles regler for det indre 
marked for naturgas". Det er en del af den "energipakke" (EU's el- og gasmarkeder: tredje 
lovgivningspakke), som Kommissionen fremlagde i september 2007. Den rådgivende ordfører 
hilser de fem forslag i pakken velkommen og støtter denne generelt, da den er et meget vigtigt 
led i bestræbelserne på at etablere et ægte europæisk indre marked for energi. Målet med 
forslaget er at opretholde energisikkerheden og sikre, at priserne er gennemskuelige og 
udspringer af et konkurrencemarked til gavn for alle europæiske forbrugere. Sigtet er med 
andre ord at støtte og udbygge den igangværende liberaliseringsproces i Europa, som den 
rådgivende ordfører er stærk tilhænger af.

Samtidig med at den rådgivende ordfører hilser forslaget velkomment, er han af den 
opfattelse, at der er plads for yderligere forbedringer primært vedrørende 
forbrugerbeskyttelsesspørgsmål, og stiller derfor ændringsforslag efter følgende 
retningslinjer:

 Let adgang til energi til en overkommelig pris for alle europæiske forbrugere har en 
høj prioritet for den rådgivende ordfører og Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse. Forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger i gassektoren er derfor 
meget vigtige. Det er især vigtigt at sikre, at forbrugerne kan skifte leverandør nemt og 
uden ekstraomkostninger og få nem adgang til oplysningerne om deres forbrug m.v. 
Den rådgivende ordfører støtter desuden 2006-kravene (indeholdt i direktiv 
2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester) og 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre et "intelligent målesystem" og 
sikre, at forbrugernes forudbetalinger er træffende og afspejler deres faktiske 
gasforbrug.

 De nationale regulerende myndigheder bør sikre en effektiv gennemførelse og 
håndhævelse af disse foranstaltninger for at garantere håndhævelsen af de 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i bilag A. De nationale 
regulerende myndigheder skal endvidere overvåge håndhævelsen og pålægge 
passende sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne.
Tjenesteydelsernes kvalitet bør være et centralt mål for gasselskaberne.

 Kommissionens forslag giver den regulerende myndighed fuld uafhængighed. Under 
de fleste retssystemer i EU-medlemsstaterne vil en domstol kun kunne kontrollere, om 
den regulerende myndighed har fulgt den rette proces i forbindelse med en beslutning 
(marginal kontrol), men vil ikke kunne udtale sig om substansen i beslutningen. Den 
rådgivende ordfører frygter, at dette er ensbetydende med at give den regulerende 
myndighed en "blankofuldmagt". Dette er i strid med de almindelige principper om 
kontrol og balancer.

 Den rådgivende ordfører mener, at forsyningssikkerheden til fordel for de europæiske 
forbrugere bedst kan opnås ved at undgå markedskoncentration og sikre, at der 
etableres et effektivt handelsmarked for energi. Der er strukturforskelle mellem gas-
og elsektoren. Der er i gassektoren en koncentration af leverandører og 
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langtidskontrakter, som understøtter leverancerne, og der er mangel på downstream-
likviditet. Der er derfor behov for et nyt handelssystem og for at gøre 
handelsforpligtelserne obligatoriske.

 Den rådgivende ordfører støtter kraftigt erklæringen i Parlamentets beslutning af 10. 
juli 2007 om udsigterne for det indre gas- og elmarked, ifølge hvilken adskillelse på 
transmissionsniveauet er det vigtigste middel til fremme af investeringer i 
infrastruktur på en ikkediskriminerende måde.

 Det er medlemsstaternes pligt at sikre en korrekt gennemførelse og håndhævelse af 
dette direktiv samt gennemførelse af den anden energipakke. Den rådgivende ordfører 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at iværksætte sanktioner over for de 
medlemsstater, der endnu ikke har gennemført den anden energipakke.

 Den rådgivende ordfører støtter endvidere det regionale samarbejde for at sikre en 
tættere integrering af gasledningerne i Europa. Det bør være lettere at omlægge 
gasledningernes linjeføring for at sikre et ægte velfungerende indre marked.
Medlemsstaterne bør sikre og overvåge det regionale samarbejde og sikre et 
mindstemål af sammenkoblinger mellem nabomedlemsstater.

 På linje hermed bør der også være mere gennemsigtighed og strammere regler 
vedrørende transmission, oplagring og/eller LNG-faciliteter, således at det er lettere 
for nytilkomne virksomheder at komme ind på gasmarkedet.

 Endelig glæder den rådgivende ordfører sig over Kommissionens forslag vedrørende 
undtagelsesklausulen for ny infrastruktur (artikel 22), men artikel 22 bør også gælde 
for sammenkoblingslinjer mellem medlemsstaterne og tredjelande.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
BETRAGTNING 8 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at sikre en korrekt håndhævelse 
af kravene om ejerskabsmæssig 
adskillelse overvåger Kommissionen 
adskillelsesprocessen i medlemsstaterne 
og aflægger rapport herom til Europa-
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Parlamentet. Kommissionen træffer 
desuden foranstaltninger over for 
medlemsstater, som ikke har gennemført 
den lovgivning på energiområdet, der var 
gældende på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Begrundelse

Gennemførelsen af den anden energipakke viser, at Kommissionen bør overvåge 
omsætningsprocessen og datoen for medlemsstaternes omsætning af dette direktiv nøjere.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
BETRAGTNING 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) At energiforsyningerne beskyttes, er 
af stor betydning for den offentlige 
sikkerhed og hænger derfor tæt sammen 
med, at EU's gasmarked fungerer effektivt.
Gas kan kun bringes ud til EU-borgerne 
gennem nettet. Velfungerende åbne 
gasmarkeder med ægte 
handelsmuligheder, og navnlig net og 
andre gasforsyningsanlæg, spiller en 
afgørende rolle for den offentlige 
sikkerhed, økonomiens konkurrenceevne 
og fællesskabsborgernes velfærd. Uden at 
det berører Fællesskabets internationale 
forpligtelser, er det Fællesskabets 
opfattelse, at gastrans-
missionssystemsektoren er af stor 
betydning for Fællesskabet, hvorfor der er 
behov for supplerende 
beskyttelsesforanstaltninger over for 
indflydelse fra tredjelande for at undgå 
trusler mod den offentlige orden og 
sikkerhed i Fællesskabet og mod fælles-
skabsborgernes velfærd. Sådanne 
foranstaltninger er også nødvendige for at 
sikre, at reglerne om effektiv adskillelse 
overholdes.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
BETRAGTNING 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at sørge for, at 
lagersystemoperatørerne er uafhængige, for 
således at forbedre tredjeparters adgang til 
lagerfaciliteter, som er en teknisk og/eller 
økonomisk forudsætning for at få effektiv 
adgang til det system, der varetager 
forsyningen af kunderne. Derfor bør lagre 
drives af selskabsretligt uafhængige 
enheder, som har reel 
beslutningskompetence, for så vidt angår 
aktiver, der er nødvendige for at 
vedligeholde, drive og udvikle 
lagerfaciliteter. Det er også nødvendigt at 
øge åbenheden om, hvilken lagerkapacitet 
der tilbydes tredjeparter, ved at forpligte 
medlemsstaterne til at tilrettelægge og 
offentliggøre en ikke-diskriminerende og 
klar ramme for, hvilket regelsæt der gælder 
for lagerfaciliteter.

(15) Det er nødvendigt at sørge for, at 
lagersystemoperatørerne er uafhængige, for 
således at forbedre tredjeparters adgang til 
lagerfaciliteter, som er en teknisk og/eller 
økonomisk forudsætning for at få effektiv 
adgang til det system, der varetager 
forsyningen af kunderne. Derfor bør lagre 
drives af selskabsretligt uafhængige 
enheder, som har reel 
beslutningskompetence, for så vidt angår 
aktiver, der er nødvendige for at 
vedligeholde, drive og udvikle 
lagerfaciliteter. Det er også nødvendigt 
reelt at øge åbenheden om, hvilken 
lagerkapacitet der tilbydes tredjeparter, ved 
at forpligte medlemsstaterne til at 
tilrettelægge og offentliggøre en ikke-
diskriminerende og klar ramme for, hvilket 
regelsæt der gælder for lagerfaciliteter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
BETRAGTNING 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ikke-diskriminerende adgang til 
distributionsnettet er afgørende for 
adgangen til detailkunderne. Mulighederne 
for at forskelsbehandle tredjeparter, hvad 
adgang og investeringer angår, er 
imidlertid mindre betydningsfulde på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet, da 
overbelastningsproblemer og indflydelse 
fra produktionsinteresser i almindelighed 
er af mindre betydning på 
distributionsniveauet end på 
transmissionsniveauet. Dertil kommer, at 

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

funktionel udskillelse af distributions-
systemoperatører i overensstemmelse med 
direktiv 55/2003/EF først blev obligatorisk 
fra den 1. juli 2007, hvorfor det stadig står 
tilbage at vurdere virkningerne af denne
regel på det indre marked. De nuværende 
regler for selskabsretlig og funktionel 
adskillelse kan føre til effektiv adskillelse, 
forudsat at de defineres tydeligere, 
gennemføres korrekt og overvåges nøje. 
For at sikre lige vilkår i detailsalget og 
skabe et ægte marked bør 
distributionssystemoperatørernes 
aktiviteter derfor overvåges, så de hindres i 
at udnytte deres vertikale integration til at 
styrke deres stilling i konkurrencen på 
markedet, i særdeleshed i forhold til små 
privat- og erhvervskunder.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
BETRAGTNING 21 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

For at lette markedsadgangen for nye og mindre gasselskaber og skabe større 
gennemsigtighed på gasmarkedet og i gaspriserne.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
BETRAGTNING 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Forbrugerne betaler gasregningen forskudsvis, f.eks. hver måned. Denne forskudsbetaling 
afspejler ofte ikke forbrugerens faktiske forbrug. Energiselskaberne modtager derfor et
rentefrit lån fra forbrugerne. Med nye teknologier - såsom intelligente målesystemer - kan 
energiselskaberne opkræve mere træffende forudbetalinger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
BETRAGTNING 23 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne bør sikre en 
tilstrækkelig dækning med individuelle 
målere (intelligente målesystemer), jf. 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 
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2006 om energieffektivitet i 
slutanvendelserne og om energitjenester 
samt ophævelse af Rådets direktiv 
93/76/EØF1, for at give forbrugerne 
præcise oplysninger om energiforbruget 
og sikre effektiviteten i slutbrugerleddet.
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
BETRAGTNING 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
BETRAGTNING 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Med henblik på etablering af et indre 
marked for gas bør medlemsstaterne sikre 
og overvåge integrationen af deres 
nationale markeder og samarbejdet mellem 
netoperatører på europæisk og regionalt 
plan.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 3

Artikel 5 a, stk. 3 (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen holdes underrettet om 
dette samarbejde.

3. Kommissionen holdes underrettet om 
dette samarbejde, overvåger det og 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 4

Artikel 5 b (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og stræber efter at opnå
ensartethed i deres retlige og administrative 
rammer. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005."

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører og sikrer ensartethed i deres 
retlige og administrative rammer. 
Medlemsstaterne sikrer desuden et 
mindstemål af sammenkoblinger mellem 
nabomedlemsstaterne. De regionale 
samarbejdsforanstaltninger omfatter det 
geografiske område, Kommissionen 
fastlægger i overensstemmelse med artikel 
2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005."

Begrundelse

For at skabe et ægte indre marked for gas bør der være tilstrækkelige sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne. Flere sammenkoblinger vil desuden øge forsyningssikkerheden.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 6

Artikel 8, stk. 1, litra a (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) driver, vedligeholder og udbygger sikre, 
pålidelige og effektive transmissions-, 
lager- og/eller LNG-faciliteter på 
almindelige økonomiske vilkår under 
behørig hensyntagen til miljøet og fremmer 
effektiv energiudnyttelse samt forskning og 
innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse.

a) driver, vedligeholder og udbygger sikre, 
pålidelige og effektive transmissions-, 
lager- og/eller LNG-faciliteter på 
almindelige økonomiske vilkår for at sikre 
et åbent marked for nytilkomne 
virksomheder under behørig hensyntagen 
til miljøet og fremmer effektiv 
energiudnyttelse samt forskning og 
innovation, navnlig med henblik på at 
sikre, at vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse.

Begrundelse

Mindre og nye virksomheder bør sikres markedsadgang.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 6 A (nyt)

Artikel 8 a (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8a
Medlemsstaterne sikrer enkeltvis eller 
flere sammen, at mindst 20 % af den 
samlede engroshandel med gas målt på 
nationalt plan foregår på gennemsigtig 
vis. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
markedsoperatører i samme grad er 
omfattet af denne forpligtelse."

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 13

Artikel 22, stk. 3, første afsnit (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i kapitel VIa omhandlede 
regulerende myndighed kan fra sag til sag 
træffe beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2. Når det 
pågældende infrastrukturanlæg strækker 
sig over et område, der berører mere end én 
medlemsstat, varetager agenturet de 
opgaver, der i denne artikel tillægges den 
regulerende myndighed.

3. Den i kapitel VIa omhandlede 
regulerende myndighed træffer fra sag til 
sag beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2. Når det 
pågældende infrastrukturanlæg strækker 
sig over et område, der berører mere end én 
medlemsstat, varetager agenturet de 
opgaver, der i denne artikel tillægges den 
regulerende myndighed.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 b, litra a (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
gasmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, sikkerhed og miljømæssig 
bæredygtighed med en effektiv åbning af 
markedet for alle forbrugere og 
leverandører i Fællesskabet

(a) i tæt samarbejde med agenturet, andre 
medlemsstaters regulerende myndigheder 
og Kommissionen: fremme af et indre 
gasmarked i Fællesskabet præget af 
konkurrence, gennemsigtighed, sikkerhed 
og miljømæssig bæredygtighed med en 
effektiv åbning af markedet for alle 
forbrugere og leverandører i Fællesskabet
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 b, litra b (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udvikling af velfungerende regionale 
konkurrencebaserede markeder inden for 
Fællesskabet med det under litra a) nævnte 
mål for øje

(b) udvikling af velfungerende effektive 
regionale konkurrencebaserede markeder 
inden for Fællesskabet med det under litra 
a) nævnte mål for øje

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 b, litra d (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
pålidelige og effektive systemer, fremme af 
energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

(d) sikring af, at der udvikles sikre, 
gennemsigtige, pålidelige og effektive 
systemer, fremme af energieffektivitet og 
systemtilstrækkelighed samt af forskning 
og innovation med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og udvikle 
innovativ teknologi til vedvarende og 
kulstoffattige energiformer på både kort og 
langt sigt

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 c, stk. 1, litra i (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Den overvåger i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne graden af 
markedsåbning og konkurrence på engros-
og detailsalgsniveau, herunder på 
naturgasbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, andel af 
kunder, der afmeldes, klager fra 

i) Den overvåger i samarbejde med 
konkurrencemyndighederne graden af den 
reelle markedsåbning og konkurrence på 
engros- og detailsalgsniveau, herunder på 
naturgasbørser, privatkundepriser, andel af 
kunder, der skifter leverandør, træffende 
forudbetalingsbetingelser, der afspejler 
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privatkunder opstillet i en nærmere aftalt 
form samt enhver forvridning eller 
begrænsning af konkurrencen, idet den 
bl.a. fremlægger alle relevante oplysninger 
og oplyser de berørte 
konkurrencemyndigheder om relevante 
sager.

det faktiske forbrug, andel af kunder, der 
afmeldes, klager fra privatkunder opstillet i 
en nærmere aftalt form samt enhver 
forvridning eller begrænsning af 
konkurrencen, idet den bl.a. fremlægger 
alle relevante oplysninger og oplyser de 
berørte konkurrencemyndigheder om 
relevante sager.

Begrundelse

Forbrugerne betaler gasregningen forskudsvis på månedsbasis. Denne forskudsbetaling 
afspejler ofte ikke forbrugerens faktiske forbrug. Energiselskaberne modtager derfor et 
rentefrit lån fra forbrugerne. Med nye teknologier - såsom intelligente målesystemer - kan 
energiselskaberne opkræve mere træffende forudbetalinger.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 c, stk. 1, punkt 1 (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt.

(l) Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 
service på naturgasområdet og beskyttelse 
af sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt og håndhæves 
korrekt til fordel for forbrugerne, og 
pålægger leverandørvirksomheder 
sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse af reglerne.

Begrundelse

De regulerende myndigheder skal ikke kun sikre, at forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne 
er effektive, men også at de håndhæves.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 c, stk. 1, litra n (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A.

(n) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en let 
forståelig standardiseret opstilling af
forbrugsdataene, en træffende 
forudbetaling, der afspejler det faktiske 
forbrug, og adgang til data som anført 
under punkt h) i bilag A.

Begrundelse

Forbrugerne betaler gasregningen forskudsvis, f.eks. hver måned. Denne forskudsbetaling 
afspejler ofte ikke forbrugerens faktiske forbrug. Energiselskaberne modtager derfor et 
rentefrit lån fra forbrugerne. Med nye teknologier - såsom intelligente målesystemer - kan 
energiselskaberne opkræve mere træffende forudbetalinger.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 c, stk. 3, litra b (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 
fungerer, og på basis af sådanne 
undersøgelser og inden for deres mandat 
ifølge den nationale lovgivning fastlægge 
nødvendige og fyldestgørende 
foranstaltninger til sikring af opfyldelsen 
af forpligtelserne i henhold til dette 
direktiv eller den regulerende myndigheds 
eller agenturets afgørelser.

Begrundelse

Den regulerende myndigheds beslutning om at træffe foranstaltninger som anført bør baseres 
på resultaterne af de ovennævnte undersøgelser gennemført i samarbejde med den nationale 
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konkurrencemyndighed. Der er desuden behov for den anden del af ændringsforslaget, for 
under de fleste retssystemer i EU vil en domstol kun kunne kontrollere, om den regulerende 
myndighed har fulgt den rette proces i forbindelse med en beslutning (marginal kontrol), men 
vil ikke kunne udtale sig om substansen i beslutningen. Der er behov for kontrol og balancer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 14

Artikel 24 c, stk. 9 (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 17

Bilag A, litra h (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(h) har adgang til deres forbrugsdata og 
skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, 
kunne give ethvert selskab med 
forsyningstilladelse adgang til deres egne 
målerdata. Den part, der er ansvarlig for 
dataforvaltning, har pligt til at give 
selskabet disse data. Medlemsstaterne 
fastlægger et let forståeligt standardformat 
for de pågældende data og en procedure, 
hvorefter leverandører og forbrugere kan få 
adgang til dem. Der må ikke opkræves 
ekstra omkostninger hos forbrugeren for 
denne ydelse.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 17

Bilag A, litra h a (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) skal kun forudbetale et træffende 
beløb, der afspejler det faktiske forbrug.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 17

Bilag A, litra i (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(i) informeres fyldestgørende hver måned 
om det faktiske gasforbrug og prisen for 
det og har nem adgang til disse 
oplysninger (inden for samme måned). 
Der må ikke opkræves ekstra omkostninger 
hos forbrugeren for denne ydelse

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
ARTIKEL 1, STK. 17

Bilag A, litra j (direktiv 2003/55/EF)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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