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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till direktiv innebär en ändring av direktiv 2003/55 och avser gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas. Det ingår i det s.k. energipaketet (EU:s el- och 
gasmarknader: tredje lagstiftningspaketet), som kommissionen lade fram i september 2007.
Föredraganden välkomnar de fem förslagen i paketet och stöder det rent allmänt, eftersom det 
är mycket viktigt att åstadkomma en verklig inre energimarknad i EU. Förslaget syftar till att 
garantera försörjningstryggheten och att bibehålla insynsvänliga priser som fastställs på 
konkurrerande marknader till fördel för alla EU:s konsumenter. Med andra ord är syftet att 
stödja och vidareutveckla den pågående liberaliseringsprocessen i EU, som föredraganden 
stöder helhjärtat.

Föredraganden välkomnar alltså förslaget men anser att det finns utrymme för ytterligare 
förbättringar, huvudsakligen med inriktning på konsumentskyddsfrågor, och förslår därför 
ändringar enligt följande:

 Enkel tillgång till energi till ett överkomligt pris för alla konsumenter i EU är en högt 
prioriterad fråga för föredraganden och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd. Konsumentskyddsåtgärder inom gassektorn är därför mycket 
viktiga, och det är särskilt viktigt att se till att konsumenterna enkelt och utan extra 
kostnader kan byta leverantör och enkelt få tillgång till uppgifter om sin förbrukning 
m.m. Vidare stöder föredraganden 2006 års krav (i direktiv 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om energitjänster) och uppmanar medlemsstaterna att 
tillämpa ett ”smart mätsystem” och se till att konsumenternas förskottsbetalning är 
rimlig och återspeglar deras faktiska gasförbrukning.

 För att garantera att konsumentskyddsåtgärderna i bilaga A verkligen genomförs 
måste de nationella tillsynsmyndigheterna se till att åtgärderna vidtas på ett effektivt 
sätt. Vidare ska de nationella tillsynsmyndigheterna övervaka och vidta lämpliga 
sanktioner om reglerna inte efterlevs. Kvalitet på tjänsterna bör vara ett centralt mål 
för gasbolagen.

 Kommissionens förslag innebär att tillsynsmyndigheten är fullständigt oberoende. I de 
flesta rättssystem inom EU kommer en domstol endast att kunna kontrollera om 
tillsynsmyndigheten har följt rätt beslutsförfarande (marginell kontroll) och inte kunna 
fälla avgöranden om beslutets innehåll i sak. Föredraganden befarar att detta skulle ge 
tillsynsmyndigheten ”carte blanche”. Detta strider mot den allmänna principen om ett 
kontrollsystem.

 Föredraganden anser att försörjningstrygghet till gagn för EU:s konsumenter bäst kan 
åstadkommas genom att marknadskoncentration undviks och genom att man ser till att 
en effektiv marknad för handel med energi inrättas. Det finns strukturella skillnader 
mellan gas- och elsektorn. Inom gassektorn finns en koncentration av leverantörer och 
långsiktiga avtal som ligger till grund för leveranser, och det råder brist på likviditet i 
slutkundsledet. Därför behövs ett nytt handelssystem och obligatoriska 
handelsåtaganden.
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 Föredraganden stöder helhjärtat åsikten att uppdelat ägande av överföringen är det 
viktigaste verktyget för att främja investeringar i infrastruktur på ett 
icke-diskriminerande sätt, som parlamentet gav uttryck för i sin resolution om 
utsikterna för den inre el- och gasmarknaden av den 10 juli 2007.

 Medlemsstaterna är skyldiga att se till att detta direktiv genomförs och efterlevs 
ordentligt och att även det andra energipaketet genomförs. Föredraganden uppmanar 
kommissionen att vidta sanktioner mot medlemsstater som ännu inte har genomfört 
det andra energipaketet.

 Föredraganden stöder dessutom regionalt samarbete för att se till att gasledningarna i 
EU integreras på ett bättre sätt. Det måste bli enklare att genomföra omledningar för 
att få en effektiv inre marknad som verkligen fungerar. Medlemsstaterna ska 
säkerställa och övervaka det regionala samarbetet och garantera en miniminivå av 
sammanlänkningar mellan angränsande medlemsstater.

 I linje med detta krävs också mera öppenhet och strängare regler angående överföring, 
lagring och/eller LNG-anläggningar (anläggningar för kondenserad naturgas), för att 
underlätta för nya aktörer att komma in på gasmarknaden.

 Slutligen välkomnar föredraganden kommissionens förslag angående 
undantagsbestämmelsen för ny infrastruktur (artikel 22), men artikel 22 bör också 
gälla sammanlänkningar mellan medlemsstater och tredjeländer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott införliva följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8a (nytt)

(8a) För att se till att uppdelningen av 
ägandet genomförs ordentligt bör 
kommissionen övervaka 
uppdelningsprocessen i medlemsstaterna 
och rapportera om den till 
Europaparlamentet. Kommissionen bör 
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också vidta åtgärder mot de medlemsstater 
som inte har genomfört den gällande 
energilagstiftningen vid detta direktivs 
ikraftträdande.

Motivering

Genomförandet av det andra energipaketet har visat att kommissionen bör övervaka 
införlivandet och tidpunkten för införlivande av detta direktiv i medlemsstaterna mer 
noggrant.

Ändringsförslag 2
Skäl 14

(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 öppna marknader för gas med 
verkliga handelsmöjligheter, 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.

Ändringsförslag 3
Skäl 15
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(15) Det är nödvändigt att se till att 
systemansvariga för lagringssystemen är 
oberoende i syfte att förbättra tredje parts 
tillträde till lagringsanläggningar när detta är 
tekniskt eller ekonomiskt nödvändigt för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna. Det är därför lämpligt att 
lagringsanläggningar drivs genom juridiskt 
skilda enheter som har faktisk rätt att fatta 
beslut när det gäller de tillgångar som 
behövs för att underhålla, driva och utveckla 
lagringsanläggningarna. Det är också 
nödvändigt att öka öppenheten kring 
lagringskapacitet som erbjuds tredje part 
genom att förpliktiga medlemsstaterna att 
fastställa och offentliggöra en 
icke-diskriminerande och tydlig ram som 
omfattar lämpliga tillsynsformer för 
lagringsanläggningar.

(15) Det är nödvändigt att se till att 
systemansvariga för lagringssystemen är 
oberoende i syfte att förbättra tredje parts 
tillträde till lagringsanläggningar när detta är 
tekniskt eller ekonomiskt nödvändigt för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna. Det är därför lämpligt att 
lagringsanläggningar drivs genom juridiskt 
skilda enheter som har faktisk rätt att fatta 
beslut när det gäller de tillgångar som 
behövs för att underhålla, driva och utveckla 
lagringsanläggningarna. Det är också 
nödvändigt att öka öppenheten i praktiken
kring lagringskapacitet som erbjuds tredje 
part genom att förpliktiga medlemsstaterna 
att fastställa och offentliggöra en 
icke-diskriminerande och tydlig ram som 
omfattar lämpliga tillsynsformer för 
lagringsanläggningar.

Ändringsförslag 4
Skäl 16

(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 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 

(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 systemansvariga för 
distributionssystemet dessutom obligatoriskt 
först från och med den 1 juli 2007 och det 
saknas ännu en utvärdering av dess effekter 
på den inre marknaden. De regler om 
juridisk och funktionell åtskillnad som för 
närvarande finns kan leda till effektiv 
åtskillnad, förutsatt att de definieras 
tydligare, genomförs ordentligt och 
övervakas noggrant. För att skapa lika 
villkor på slutkundsnivå och för att skapa 
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utländska kunder. en verklig marknad 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.

Ändringsförslag 5
Skäl 21a (nytt)

(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 ett handelsåtagande 
bör vara obligatoriskt.

Motivering

Syftet är att underlätta marknadstillträde för nya och mindre gasbolag och att skapa större 
öppenhet på gasmarknaden och i fråga om gaspriser.

Ändringsförslag 6
Skäl 23

(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 information 
om energikostnaderna uppmuntrar till att 
spara energi eftersom konsumenterna direkt 

(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 och förskottsbetalningen 
bör vara rimlig och återspegla deras 
faktiska gasförbrukning. Regelbunden 
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ser resultaten av investeringar i 
energieffektivitet och ändrat beteende.

information om energikostnaderna 
uppmuntrar till att spara energi eftersom 
konsumenterna direkt ser resultaten av 
investeringar i energieffektivitet och ändrat 
beteende.

Motivering

Konsumenterna betalar gasen i förskott, t.ex. varje månad. Denna förskottsbetalning 
återspeglar ofta inte konsumentens faktiska förbrukning. Energibolagen får därmed ett 
räntefritt lån från konsumenterna. Med ny teknik – såsom smart mätning – kan energibolagen 
begära rimligare förskottsbetalningar.

Ändringsförslag 7
Skäl 23a (nytt)

(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 
energitjänster och om upphävande av 
rådets direktiv 93/76/EEG1, för att ge 
konsumenterna korrekt information om 
energiförbrukningen och för att se till att 
slutanvändningen blir effektiv.
1 EUT 114, 27.4.2006, s. 64.

Motivering

Smarta mätare ger konsumenterna bättre insyn i sin faktiska gasförbrukning och bidrar 
därför till ett mer genomtänkt användande av gas.

Ändringsförslag 8
Skäl 24

(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 mellan medlemsstaterna, 
särskilt i händelse av en kris i 
energiförsörjningen, är det viktigt att 
tillhandahålla en effektiv ram för regionalt 
solidaritetssamarbete.
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Ändringsförslag 9
Skäl 25

(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 
säkerställa och övervaka integrationen av 
sina inhemska marknader och samarbetet 
mellan nätoperatörer på europeisk och 
regional nivå.

Ändringsförslag 10
Artikel 1, led 3, artikel 5a, punkt 3 (Direktiv 2003/55/EG)

3. Kommissionen ska hållas informerad om 
detta samarbete.

3. Kommissionen ska hållas informerad om 
detta samarbete samt övervaka det och 
rapportera till Europaparlamentet.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, led 3, artikel 5b (Direktiv 2003/55/EG)

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på regional 
nivå och verka för konsekvens i sin 
lagstiftning. Det geografiska område som 
omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

Medlemsstaterna ska samarbeta i syfte att 
integrera sina inhemska marknader 
åtminstone på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska i synnerhet främja 
samarbetet mellan nätoperatörer på regional 
nivå och säkerställa konsekvens i sin 
lagstiftning. Dessutom ska medlemsstaterna 
garantera en miniminivå av 
sammanlänkning mellan angränsande 
medlemsstater. Det geografiska område som 
omfattas ska överensstämma med 
kommissionens definition av geografiska 
områden enligt artikel 2h.3 i förordning 
(EG) nr 1775/2005.”

Motivering

För att det ska skapas en verklig inre marknad för gas måste det finnas tillräckligt många 
sammanlänkningar mellan medlemsstaterna. Fler sammanlänkningar kommer dessutom att 
öka försörjningstryggheten.
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Ändringsförslag 12
Artikel 1, led 6, artikel 8, punkt 1, led a (Direktiv 2003/55/EG)

a) ska på affärsmässiga villkor och med 
vederbörlig hänsyn till miljön driva, 
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga 
och effektiva överförings- och 
lagringssystem och/eller LNG-anläggningar 
och främja energieffektivitet, forskning och 
innovation, framför allt i syfte att öka 
användningen av förnybara energikällor och 
spridningen av teknik med låga 
koldioxidutsläpp.

a) ska på affärsmässiga villkor och med 
vederbörlig hänsyn till miljön driva, 
underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga 
och effektiva överförings- och 
lagringssystem och/eller LNG-anläggningar 
för att säkerställa att marknaden är öppen 
för nya aktörer och främja 
energieffektivitet, forskning och innovation, 
framför allt i syfte att öka användningen av 
förnybara energikällor och spridningen av 
teknik med låga koldioxidutsläpp.

Motivering

Marknadstillträde för mindre och nya företag bör garanteras.

Ändringsförslag 13
Artikel 1, led 6a (nytt), artikel 8a (ny) (Direktiv 2003/55/EG)

6a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 8a
Medlemsstaterna ska, enskilt eller 
tillsammans, se till att ett minimum på 
20 procent av den totala mängden gas som 
säljs av grossister mätt på nationell nivå 
säljs på en öppen börsmarknad. 
Medlemsstaterna måste se till att alla 
marknadsaktörer omfattas av denna 
skyldighet.”

Motivering

Syftet är att underlätta marknadstillträde för nya och mindre gasbolag och att skapa större 
öppenhet på gasmarknaden och i fråga om gaspriser.

Ändringsförslag 14
Artikel 1, led 13, artikel 22, punkt 3.1 (Direktiv 2003/55/EG)

3. Den tillsynsmyndighet som avses i 
kapitel VIa får besluta, från fall till fall, om 

3. Den tillsynsmyndighet som avses i 
kapitel VIa ska besluta, från fall till fall, om 
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de undantag som avses i punkterna 1 och 2. 
Om den berörda infrastrukturen sträcker sig 
över mer än en medlemsstats territorium ska 
byrån utföra de uppgifter som tilldelas 
tillsynsmyndigheten i denna artikel.

de undantag som avses i punkterna 1 och 2. 
Om den berörda infrastrukturen sträcker sig 
över mer än en medlemsstats territorium ska 
byrån utföra de uppgifter som tilldelas 
tillsynsmyndigheten i denna artikel.

Ändringsförslag 15
Artikel 1, led 14, artikel 24b, led a (Direktiv 2003/55/EG)

a) I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en konkurrenskraftig, 
säker och miljömässigt hållbar inre 
gasmarknad i gemenskapen och en verklig 
öppning av marknaden för samtliga 
konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

a) I samarbete med byrån, andra 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter och 
kommissionen främja en konkurrenskraftig, 
insynsvänlig, säker och miljömässigt hållbar 
inre gasmarknad i gemenskapen och en 
verklig öppning av marknaden för samtliga 
konsumenter och leverantörer i 
gemenskapen.

Ändringsförslag 16
Artikel 1, led 14, artikel 24b, led b (Direktiv 2003/55/EG)

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande regionala marknader inom 
gemenskapen för att de mål som avses i 
led a ska kunna uppfyllas.

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl 
fungerande, effektiva regionala marknader 
inom gemenskapen för att de mål som avses 
i led a ska kunna uppfyllas.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, led 14, artikel 24b, led d (Direktiv 2003/55/EG)

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
pålitliga och effektiva system, främja 
energieffektiviteten och systemens 
lämplighet samt stimulera forskning och 
innovation i syfte att tillgodose efterfrågan 
och utvecklingen av innovativ förnybar 
teknik med låga koldioxidutsläpp, på både 
kort och lång sikt.

d) Säkerställa utvecklingen av säkra, 
insynsvänliga, pålitliga och effektiva 
system, främja energieffektiviteten och 
systemens lämplighet samt stimulera 
forskning och innovation i syfte att 
tillgodose efterfrågan och utvecklingen av 
innovativ förnybar teknik med låga 
koldioxidutsläpp, på både kort och lång sikt.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, led 14, artikel 24c, punkt 1, led i (Direktiv 2003/55/EG)
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i) Övervaka graden av marknadens öppning 
och konkurrensen på grossist- och 
slutkundsnivå, inbegripet på naturgasbörser, 
priser för hushållen, andel kunder som byter 
leverantör, andel kunder som får sina 
leveranser avstängda och hushållens 
klagomål i ett överenskommet format, samt 
tillsammans med konkurrensmyndigheterna 
övervaka eventuell snedvridning eller 
inskränkning av konkurrensen, tillhandahålla 
relevant information och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

i) Övervaka graden av marknadens verkliga
öppning och konkurrensen på grossist- och 
slutkundsnivå, inbegripet på naturgasbörser, 
priser för hushållen, andel kunder som byter 
leverantör, rimliga villkor för 
förskottsbetalning som återspeglar den 
faktiska förbrukningen, andel kunder som 
får sina leveranser avstängda och hushållens 
klagomål i ett överenskommet format, samt 
tillsammans med konkurrensmyndigheterna 
övervaka eventuell snedvridning eller 
inskränkning av konkurrensen, tillhandahålla 
relevant information och göra de berörda 
konkurrensmyndigheterna uppmärksamma 
på relevanta fall.

Motivering

Konsumenterna betalar gasen i förskott varje månad. Denna förskottsbetalning återspeglar 
ofta inte konsumentens faktiska förbrukning. Energibolagen får därmed ett räntefritt lån från 
konsumenterna. Med ny teknik – såsom smart mätning – kan energibolagen begära rimligare 
förskottsbetalningar.

Ändringsförslag 19
Artikel 1, led 14, artikel 24c, punkt 1, led l (Direktiv 2003/55/EG)

l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster på 
naturgasområdet, skydd för utsatta kunder, 
samt se till att de konsumentskyddsåtgärder 
som fastställts i bilaga A till detta direktiv är 
effektiva.

l) Utan att det påverkar andra nationella 
tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa 
en hög standard på allmännyttiga tjänster på 
naturgasområdet, skydd för utsatta kunder, 
samt se till att de konsumentskyddsåtgärder 
som fastställts i bilaga A till detta direktiv är 
effektiva och verkligen genomförs till 
fördel för konsumenterna och vidta
sanktioner mot leveransföretag som inte 
följer reglerna.

Motivering

Tillsynsmyndigheter ska inte bara se till att konsumentskyddsåtgärderna är effektiva utan 
också att de verkligen genomförs.

Ändringsförslag 20
Artikel 1, led 14, artikel 24c, punkt 1, led n (Direktiv 2003/55/EG)
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n) Säkerställa kundernas tillgång till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett 
harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgången till 
uppgifter enligt led h i bilaga A.

n) Säkerställa kundernas tillgång till 
förbrukningsuppgifter, tillämpningen av ett 
lättbegripligt harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter, rimlig 
förskottsbetalning som återspeglar den 
faktiska förbrukningen och tillgången till 
uppgifter enligt led h i bilaga A.

Motivering

Konsumenterna betalar gasen i förskott, t.ex. varje månad. Denna förskottsbetalning 
återspeglar ofta inte konsumentens faktiska förbrukning. Energibolagen får därmed ett 
räntefritt lån från konsumenterna. Med ny teknik – såsom smart mätning – kan energibolagen 
begära rimligare förskottsbetalningar.

Ändringsförslag 21
Artikel 1, led 14, artikel 24c, punkt 3, led b) (Direktiv 2003/55/EG)

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

b) i samarbete med den nationella 
konkurrensmyndigheten undersöka hur 
gasmarknaderna fungerar och, med sådana 
undersökningar som underlag och inom
ramen för sitt uppdrag enligt nationell 
lagstiftning, besluta om vilka lämpliga 
åtgärder som behövs för att se till att 
skyldigheterna enligt detta direktiv eller 
enligt beslut som fattats av 
tillsynsmyndigheten eller byrån fullgörs,

Motivering

Tillsynsmyndighetens beslut att vidta de angivna åtgärderna bör grundas på resultatet av de
ovannämnda undersökningar, som gjorts i samarbete med den nationella tillsynsmyndigheten. 
Dessutom behövs den andra delen av ändringsförslaget eftersom en domstol, i de flesta 
rättssystem inom EU, endast kommer att kunna kontrollera om tillsynsmyndigheten har följt 
rätt beslutsförfarande (marginell kontroll) och inte kunna fälla avgöranden om beslutets 
innehåll i sak. Det behövs ett kontrollsystem.

Ändringsförslag 22
Artikel 1, led 14, artikel 24c, punkt 9 (Direktiv 2003/55/EG)

9. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga och 
effektiva system för tillsyn, kontroll och 
öppenhet för att förhindra missbruk av 

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

öppen gasmarknad och för att förhindra 
missbruk av dominerande ställning, särskilt 
om det är till konsumenternas nackdel, och 
underprissättning. Dessa system ska beakta 
bestämmelserna i fördraget, särskilt 
artikel 82.

Ändringsförslag 23
Artikel 1, led 17, bilaga A, led h (Direktiv 2003/55/EG)

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

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

Ändringsförslag 24
Artikel 1, led 17, bilaga A, led ha (ny) (Direktiv 2003/55/EG)

ha) Förskottsbetalning som endast täcker
ett rimligt belopp som återspeglar den 
faktiska förbrukningen.

Ändringsförslag 25
Artikel 1, led 17, bilaga A, led i (Direktiv 2003/55/EG)

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

i) Klar och tydlig information varje månad 
om den faktiska gasförbrukningen och 
kostnaderna, och enkel tillgång till denna 
information (under månaden). Inga 
ytterligare kostnader ska åläggas 
konsumenten för denna tjänst.
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Ändringsförslag 26
Artikel 1, led 17, bilaga A, led j (Direktiv 2003/55/EG)

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

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