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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas 
(KOM(2007) – C6–0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0529),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 47, stk. 2 og artikel 55 og 95, 
på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0317/2007 ),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 1, litra b
Artikel 2, stk. 36, 2. afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at undgå tvivl indebærer det forhold, 
at en virksomhed, der har interesser i 
produktions- eller distributionsaktiviteter, 
er indehaver af en langfristet 
transportaftale ikke i sig selv, at denne 
har kontrol med et transmissionssystem.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at begrebet "kontrol" ikke omfatter langfristede kontrakter 
vedrørende distribution eller produktion, eftersom man finder det nødvendigt at beskytte 
sådanne flerårlige kontrakter, der er typiske inden for gassektoren, men ikke inden for 
elektricitetssektoren.

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a.) Artikel 3, stk. 3, erstattes med 
følgende:
"3. Medlemsstaterne skal træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at alle privatkunder og mindre 
virksomheder får gavn af 
forsyningspligten, navnlig retten til at 
blive forsynet med gas til rimelige, let 
sammenlignelige, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende priser samt får ret til 
valgfrihed, retfærdighed, repræsentation 
og klagemuligheder. De skal sikre, at 
tjenestekvalitet er en central del af 
gasselskabernes ansvar. Medlemsstaterne 
træffer passende foranstaltninger til at 
beskytte de endelige kunder og til at sikre 
en høj grad af forbrugerbeskyttelse, og 
sikrer navnlig, at der er passende 
sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter 
sårbare kunder, herunder passende 
foranstaltninger for at hjælpe dem med at 
undgå afbrydelser af energiforsyningen. I 
denne forbindelse kan de træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
beskytte forbrugerne i fjerntliggende 
områder, der er tilsluttet gassystemet, og 
energiintensive virksomheder som 
defineret i artikel 17, stk. 1, litra a), i 
Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 
2003 om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet1.
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Medlemsstaterne kan med henblik herpå 
udpege en forsyningspligtig leverandør.
De sikrer et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så 
vidt angår gennemsigtighed i generelle 
kontraktbetingelser og -vilkår, almindelig 
information og ordninger for bilæggelse 
af tvister. Medlemsstaterne sikrer, at 
privilegerede kunder reelt kan skifte til en 
ny leverandør. Med hensyn til i det 
mindste privatkunder omfatter disse 
foranstaltninger omfatte de tiltag, der 
omhandles i bilag A til dette direktiv.
_______________ 
1 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51".

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for selskaberne at levere en hensigtsmæssig tjenestekvalitet, når de opfylder 
forpligtelserne vedrørende forbrugerbeskyttelse og offentlige tjenester. Forbrugerne skal 
desuden sikres levering også i fjerntliggende områder, og det samme gælder virksomheder 
med et stort energiforbrug.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 1, litra b (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 3, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Eksistensen af flerårlige kontrakter inden for gassektoren må i lyset af den nye traktat ikke 
være til skade for slutforbrugeren.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 3
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 a, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen holdes underrettet om 
dette samarbejde

3. Kommissionen og medlemsstaterne
holdes underrettet om dette samarbejde

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med den regionale solidaritet er det vigtigt for Kommissionen at handle i 
overensstemmelse med medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 3
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 a, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for samarbejde om regional 
solidaritet. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger overskrider komitologiens rammer. Dette spørgsmål er hverken en 
simpel gennemførelsesforanstaltning og vedrører heller ikke "ikke-væsentlige bestemmelser".
Det er Kommissionens opgave at udvikle hensigtsmæssige lovgivningsmæssige rammer for et 
solidarisk, regionalt samarbejde under den relevante beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 3
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 5 b

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 

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes 
om at integrere deres nationale markeder, i 
det mindste på regionalt plan. 
Medlemsstaterne fremmer navnlig 
samarbejdet mellem regionale 
netoperatører, navnlig ved at tilskynde 
transmissionssystemoperatørerne til at 
indføre én enkelt brugergrænseflade til 
brug på flere medlemsstaters område, og 
stræber efter at opnå ensartethed i deres 
retlige og administrative rammer. De 
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2h, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1775/2005

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte langsigtede mål for at gøre det regionale samarbejde mere 
operationelt og for at sikre teknisk overensstemmelse i henhold til bestemmelserne i 
forordning 1775/2005.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 6 a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a.) Artikel 8, stk. 2, erstattes af følgende 
ordlyd:
"2. De regler for balancering af 
gastransmissionssystemet, som 
transmissionssystemoperatørerne 
fastlægger, skal være objektive, 
gennemsigtige og ikkediskriminerende, og 
det samme gælder reglerne for 
systembrugernes betaling for brug af 
deres net i forbindelse med 
energiubalance. Vilkår og betingelser, 
herunder regler og tariffer, for 
transmissionssystemoperatørers levering
af de pågældende tjenester fastsættes efter 
en metode, der er forenelig med artikel 25, 
stk. 2, på en ikkediskriminerende måde, 
der afspejler omkostningerne, og de skal 
offentliggøres.
Transmissionssystemoperatørerne skal 
offentliggøre de foranstaltninger, de 
indfører for at opnå balance i 
gastransmissionssystemet samt de udgifter 
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og indtægter, der opstår som følge af 
sådanne foranstaltninger."

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne kan beslutte ligeledes at offentliggøre data vedrørende
balancen i systemet og derved give forbrugerne større viden om, hvordan energipriserne 
fastsættes.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 6 b (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8, stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b.) Følgende stykke indsættes i artikel 8:
”4a. Transmissionssystemoperatørerne 
skal opbygge tilstrækkelig 
sammenkoblingskapacitet mellem deres 
transmissionsinfrastruktur til at opfylde 
alle rimelige kapacitetskrav, der 
fastlægges gennem en open season-
procedure."

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørernes opgaver skal udvides for at sikre, at anvendelsen af den 
eksisterende kapacitet maksimeres på et ikkediskriminerende grundlag, og at der opføres ny 
infrastruktur, hvor der findes efterspørgsel på markedet. Disse ændringer er væsentlige for 
integrationen af det europæiske energimarked.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 6 c (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 8, stk. 4 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c.) Følgende stykke indsættes i artikel 8:
”4b. Transmissionssystemoperatørerne 
skal maksimere den 
transmissionskapacitet, der tilbydes på 
markedet, og må ved tildeling og 
afbrydelse af kapacitet på begge sider af 
en landegrænse ikke diskriminere mellem 
leverandører inden for og uden for deres 
hjemland."

Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørernes opgaver skal udvides for at sikre, at anvendelsen af den 
eksisterende kapacitet maksimeres på et ikkediskriminerende grundlag, og at der opføres ny 
infrastruktur, hvor der findes efterspørgsel på markedet. Disse ændringer er væsentlige for 
integrationen af det europæiske energimarked.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 10, litra c
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 13, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for at sikre, at distributions-
systemoperatøren fuldt og effektivt 
efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af diskriminerende 
adfærd og det forhold, at det vertikalt 
integrerede selskabs forsyningsaktiviteter 
ikke må udøves på en måde, der giver 
selskabet urimelige fordele i kraft af den 
vertikale integration. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for udarbejdelse af de 
proceduremæssige krav for at sikre, at 
distributionssystemoperatøren fuldt og 
effektivt efterlever stk. 2, hvad angår 
distributionssystemoperatørernes fulde 
uafhængighed, fraværet af diskriminerende 
adfærd og det forhold, at det vertikalt 
integrerede selskabs forsyningsaktiviteter 
ikke må udøves på en måde, der giver 
selskabet urimelige fordele i kraft af den 
vertikale integration. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
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30, stk. 3. forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Komitologiprocedurens omfang er for bredt defineret.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 11 a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19, stk. 1, afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Artikel 19, stk.1, erstattes af følgende 
ordlyd:
”1. Hvis det er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendigt for at yde effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne samt for tilrettelæggelse af 
adgangen til hjælpefunktioner, skal 
medlemsstaterne anvende den regulerede 
adgangsprocedure. Denne procedure 
baseres på objektive, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende kriterier."

Or. en

Begrundelse

Eftersom oplagring af gas fortsat ligger i hænderne på nogle få tidligere monopoler, fører 
aftaler om adgang ikke til en konkurrencedygtig adgang til oplagring. Derfor bør man 
foretrække reguleret adgang.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 12
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19, stk. 1, afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter 
og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning af 
kunderne. Medlemsstaterne offentliggør 
eller forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 
offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes under de forskellige
procedurer, som er nævnt i stk. 3 og 4

Medlemsstaterne fastsætter og offentliggør 
kriterier for, om adgang til lagerfaciliteter 
og linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendig for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning af 
kunderne. Medlemsstaterne offentliggør 
eller forpligter lager- og 
transmissionssystemoperatørerne til at 
offentliggøre, hvilke lagerfaciliteter eller 
hvilke dele af disse faciliteter og hvilken 
linepack der tilbydes

Or. en

Begrundelse

Eftersom oplagring af gas fortsat ligger i hænderne på nogle få tidligere monopoler, fører 
aftaler om adgang ikke til en konkurrencedygtig adgang til oplagring. Derfor bør man 
foretrække reguleret adgang.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 12 a (ny)
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 19, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a.) Artikel 19, stk. 3, udgår.

Or. en

Begrundelse

Eftersom oplagring af gas fortsat ligger i hænderne på nogle få tidligere monopoler, fører 
aftaler om adgang ikke til en konkurrencedygtig adgang til oplagring. Derfor bør man 
foretrække reguleret adgang.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22, stk. 1, indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 18, 
19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 6, for 
en begrænset periode og på følgende 
betingelser

1. Større nye anlæg i gasinfrastrukturen, 
dvs. sammenkoblingslinjer mellem 
medlemsstaterne, LNG-faciliteter og 
lagerfaciliteter, kan på anmodning 
undtages fra bestemmelserne i artikel 7, 9,
18, 19 og 20 samt artikel 24c, stk. 4, 5 og 
6, for en begrænset periode og på følgende 
betingelser

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, hvilken type infrastruktur der kan undtages, idet man samtidig anfører, 
at agenturet er ansvarligt, når der indrømmes en undtagelse, der omfatter mere end to 
medlemsstater.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22, stk. 3

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 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 to
medlemsstater, varetager agenturet de 
opgaver, der i denne artikel tillægges den 
regulerende myndighed

Or. en
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Begrundelse

Det skal præciseres, hvilken type infrastruktur der kan undtages, idet man samtidig anfører, 
at agenturet er ansvarligt, når der indrømmes en undtagelse, der omfatter mere end to 
medlemsstater.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22, stk. 3, afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet træffer afgørelse om reglerne og 
mekanismerne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, inden den indrømmer en 
undtagelse. Reglerne skal fastsætte, at alle 
potentielle brugere af 
infrastrukturanlægget opfordres til at 
tilkendegive deres interesse i at indgå 
kapacitetsaftaler, inden kapaciteten i det 
nye anlæg fordeles, herunder til eget 
brug. Den regulerende myndighed 
forlanger, at reglerne for håndtering af 
kapacitetsbegrænsning indbefatter pligt til 
at udbyde ubrugt kapacitet på markedet, 
og at brugerne af infrastrukturen har ret 
til at afsætte deres aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Ved vurderingen af 
kriterierne i stk. 1, litra a), b) og e), tager 
den regulerende myndighed hensyn til 
resultaterne af denne 
kapacitetsfordelingsprocedure

Agenturet træffer afgørelse om reglerne og 
mekanismerne for kapacitetsforvaltning og 
-fordeling, når den indrømmer en 
undtagelse, for så vidt dette ikke 
forhindrer brugen af langtidskontrakter. 

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, hvilken type infrastruktur der kan undtages, idet man samtidig anfører, 
at agenturet er ansvarligt, når der indrømmes en undtagelse, der omfatter mere end to 
medlemsstater. Indrømmelse af en undtagelse må desuden ikke hindre, at der udformes 
langtidskontrakter.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22, stk. 5, afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens godkendelse af en 
beslutning om undtagelse mister sin 
virkning efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er er taget i brug

Den regulerende myndighed kan vurdere 
behovet for at revidere en beslutning om 
undtagelse efter to år, hvis etableringen af 
infrastrukturanlægget endnu ikke er 
påbegyndt, og efter fem år, hvis anlægget 
endnu ikke er er taget i brug eller på et 
senere tidspunkt, som den finder 
hensigtsmæssigt

Or. en

Begrundelse

Den regulerende myndighed kan beslutte at vurdere behovet for at forlænge beslutningen om 
undtagelse med en længere periode end den oprindeligt fastsatte eller for at ændre tidsfristen 
vedrørende virkningen af selve undtagelsen.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 13
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 22, stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a.) De i stk. 1 omtalte undtagelser finder 
automatisk anvendelse på de undtagelser, 
der er indrømmet i henhold til denne 
artikel på datoen, hvor Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EF
af ... om ændring af direktiv 2003/55/EF
om fælles regler for det indre marked for
naturgas 1 træder i kraft.
______________ 
1 EUT L ...
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Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag diskrimineres der ikke imod nyinvesteringer.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed

1. Hver medlemsstat udpeger en national 
regulerende myndighed for elektricitet og 
gas

Or. en

Begrundelse

Det er bedst at undgå forvirring i lyset af denne myndigheds repræsentative opgaver inden for 
agenturet.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 a, stk. 3, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der ikke kan forlænges, 
og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse

(b) at dens ledelse udnævnes for en periode 
på mindst fem år, der kun kan forlænges
én gang, og at den kun kan afsættes i 
embedsperioden, hvis den ikke længere 
opfylder de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, eller er fundet skyldig i 
alvorlig tjenesteforseelse

Or. en
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Begrundelse

Den nationale regulerende myndighed bør kunne få forlænget sin femårige mandatperiode én 
gang i lyset af markedets langfristede karakter og behovet for stabilitet på energimarkedet; 
længerevarende udnævnelser bør ikke kunne forlænges.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 b, litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa.) idet man i samarbejde med de 
relevante nationale myndigheder sikrer 
forbrugerbeskyttelsen baseret på 
tjenestekvalitet, adgang til pålidelige og 
tydelige oplysninger samt en effektiv 
klageadgang.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 1, litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed og analyserer reglerne for 
netsikkerhed og –pålidelighed

(g) Den overvåger nettets sikkerhed og 
pålidelighed, opstiller standarder og krav 
til tjeneste- og forsyningskvalitet og 
analyserer den opnåede tjeneste- og 
forsyningskvalitet, reglerne for 
netsikkerhed og -pålidelighed

Or. en
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Begrundelse

Nogle nationale regulerende myndigheder har allerede pligt til også at overvåge 
naturgasmarkedets funktion med hensyn til leveringskvalitet og tjenestekvalitet over for 
kunderne, som derigennem vil opleve virkelige fordele ved en mere konsekvent og 
gennemsigtig lovgivning.

Det er også hensigtsmæssigt at sikre, at de nationale regulerende myndigheder med ansvar 
for at fastsætte og godkende taksterne ligeledes bliver ansvarlige for at definere de 
underliggende metoder til fastsættelse af transmissions- og distributionstakster for at opnå 
mere stabile og gennemsigtige reguleringsrammer.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 1, litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) Den overvåger og gransker
betingelserne for adgang til oplagring, 
linepack og andre hjælpefunktioner som 
anført i artikel 19

(k) Den overvåger betingelserne for adgang 
til oplagring, linepack og andre 
hjælpefunktioner som anført i artikel 19

Or. en

Begrundelse

Forskellen mellem "overvåge" og "granske" er uklar, og henvisningen til "granske" vil kunne 
skabe et retsgrundlag for specifikke nye beføjelser til forudgående undersøgelse af 
lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpetjenester.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 1, afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører andre nationale 
regulerende myndigheders kompetence, 
sikrer den høje standarder for offentlig 

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

service på naturgasområdet, en reel åbning 
af markedet for naturgas og forbrugernes 
ret til at kunne vælge, og beskyttelse af 
sårbare kunder, samt at 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne i 
bilag A fungerer effektivt

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at opnå en reel åbning af gasmarkedet for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 1, litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) Den offentliggør mindst en gang om 
året henstillinger vedrørende forsynings-
tariffernes overensstemmelse med artikel 3

(m) Den offentliggør mindst en gang om 
året henstillinger vedrørende forsynings-
tariffernes overensstemmelse med den 
faktiske udvikling på markedet og med 
artikel 3

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at opnå en reel åbning af gasmarkedet for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 1, litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) Den sikrer adgang til kundernes 
forbrugsdata, anvendelse af en 

(n) Den sikrer effektiv og ligelig adgang til 
kundernes forbrugsdata for alle 
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standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A

markedsdeltagere, anvendelse af en 
standardiseret opstilling af forbrugsdataene 
og adgang til data som anført under punkt 
h) i bilag A

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at opnå en reel åbning af gasmarkedet for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 1, litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(p) Den overvågner, om kriterierne for, om 
en lagerfacilitet henhører under artikel 
19, stk. 3, eller 19, stk. 4, anvendes korrekt

(p) Den overvåger, om kriterierne for, 
hvorvidt adgangen til lagerfaciliteter og 
linepack er teknisk og/eller økonomisk 
nødvendige for tilvejebringelse af effektiv 
systemadgang med henblik på forsyning 
af kunderne, anvendes korrekt.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens i forhold til de nye bestemmelser i artikel 19, stk. 1, i det nuværende forslag.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 3, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed at foretage under-
søgelser af, hvordan gasmarkederne 

(b) i samarbejde med den nationale 
konkurrencemyndighed, idet man 
respekterer hinandens ansvarsområder, at 
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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

foretage undersøgelser 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, eftersom 
disse er forenelige med behovet for 
forsyningssikkerhed

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at respektere de to myndigheders respektive ansvarsområder og at præcisere, at 
energimyndigheden skal have ansvaret for at foretage forudgående evaluering, mens 
konkurrencemyndigheden får ansvaret for ex post-overvågningen.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 3, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at pålægge naturgasselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, rimelige og afskrækkende 
sanktioner

(d) at pålægge naturgasselskaber, der ikke 
opfylder deres forpligtelser efter dette 
direktiv eller efter afgørelser truffet af den 
regulerende myndighed eller agenturet, 
effektive, ensartede og afskrækkende 
sanktioner

Or. en

Begrundelse

Samtidig med at de er effektive og afskrækkende, skal sanktionerne også være "ensartede" i 
de forskellige medlemsstater.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 4, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer samt vilkår, betingelser og 
tariffer for adgang til LNG-faciliteter. 
Tarifferne skal være udformet således, at 
de nødvendige investeringer i nettene og 
LNG-faciliteterne kan gennemføres på en 
sådan måde, at investeringerne sikrer 
nettenes og LNG-faciliteternes 
levedygtighed

(a) tilslutning og adgang til nationale net, 
herunder transmissions- og distribu-
tionstariffer, metodologier til fastsættelse 
af transmissions- og
distributionstaksterne, samt vilkår, 
betingelser og tariffer for adgang til LNG-
faciliteter. Tarifferne skal være udformet 
således, at de nødvendige investeringer i 
nettene og LNG-faciliteterne kan 
gennemføres på en sådan måde, at 
investeringerne sikrer nettenes og LNG-
faciliteternes levedygtighed

Or. en

Begrundelse

Den regulerende myndighed skal ligeledes holdes underrettet om den metodologi, der
anvendes til fastsættelse af taksterne.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at transmissions-, 
lager-, LNG- og 
distributionssystemoperatørerne om 
nødvendigt ændrer de vilkår og betingelser, 
herunder tariffer, som er omhandlet i denne 
artikel, for at sikre, at disse er 
forholdsmæssige og anvendes på en ikke-

6. De regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til at kræve, at operatører af 
infrastrukturer, der er underlagt reguleret 
tredjepartsadgang i henhold til 
bestemmelserne i artikel 18, 19, stk. 4, og
20, om nødvendigt ændrer de vilkår og 
betingelser, herunder tariffer, som er 
omhandlet i denne artikel, for at sikre, at 
disse er forholdsmæssige og anvendes på 
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diskriminerende måde en ikke-diskriminerende måde

Or. en

Begrundelse

Dette for at tage højde for, at direktivet giver mulighed for adgang til infrastrukturer, der 
under visse omstændigheder ikke skal reguleres.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et 
organ, der er uafhængigt af de berørte 
parter

13. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
nationalt plan findes passende mekanismer, 
inden for hvilke en part, der er berørt af en 
afgørelse truffet af den nationale 
regulerende myndighed, har klageret ved et
nationalt retligt organ eller en anden
national myndighed, der er uafhængigt af 
de berørte parter og af den pågældende 
medlemsstats regering.

Or. en

Begrundelse

For at sikre uafhængigheden og integriteten af de nationale reguleringsbeslutninger bør 
klager håndteres af et uafhængigt og neutralt organ som f.eks. domstolene, der ikke er 
underlagt privat eller politisk indflydelse, ligeledes i henhold til artikel 22a, stk. 2, hvori det 
bestemmes, at de regulerende myndigheder skal være uafhængige af regulerende 
myndigheder fra andre offentlige eller private organer, markedsinteresser og regeringer. Når 
klagerne behandles af domstolene, bidrager det til at fastslå, at de reguleringsmæssige 
beslutninger ikke er udsat for politisk indblanding. Dette er også nødvendigt, fordi de lokale 
kommuner i nogle lande er involveret i disse beslutninger.
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 c, stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for de regulerende 
myndigheders udøvelse af de beføjelser, 
der er beskrevet i denne artikel. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3

udgår

Or. en

Begrundelse

Definitionen af de nationale regulerende myndigheders beføjelser går langt videre end de 
foranstaltninger, der kan vedtages gennem komitologiproceduren.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d, stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Regulerende myndigheder kan indgå 
aftaler med andre regulerende 
myndigheder inden for Unionen for at 
fremme et reguleringsmæssigt 
samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Regulerende myndigheder skal tildeles beføjelser i henhold til deres nationale lovgivning til 
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at indgå aftaler med andre regulerende myndigheder i EU med henblik på at fremme et 
bredere reguleringsmæssigt samarbejde og konsekvens.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF
Artikel 24 d, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer for omfanget af de 
regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet 
og for, i hvilke situationer det tilkommer 
agenturet at træffe afgørelse om 
reguleringsordningen for infrastruktur, 
der forbinder mindst to medlemsstater. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3

udgår

Or. en

Begrundelse

Den reguleringsmæssige ordning for grænseoverskridende spørgsmål, som indebærer 
fastlæggelse af retningslinjer for omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at 
samarbejde indbyrdes og med agenturet, er af for grundlæggende betydning til at blot at blive 
fastlagt gennem komitologiproceduren, som kun vedrører "ikke-væsentlige bestemmelser". De 
beføjelser, der overdrages til agenturet, kræver et retsgrundlag inden for rammerne af den 
klassiske beslutningsproces.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF 
Artikel 24 f, stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndigheden og 
Kommissionen

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsyningsselskaber sørger for, at de 
relevante data om alle transaktioner 
vedrørende gasforsyningskontrakter og 
gasderivater med engroskunder og 
transmissionssystemoperatører i mindst 
fem år holdes til disposition for de 
kompetente myndigheder med henblik på 
udførelsen af deres opgaver

Or. en

Begrundelse

Omstændighederne ved indsamling af data vedrørende engroskontrakter skal være klart 
definerede og vedrøre specifikke opgaver, der påhviler de kompetente myndigheder. De 
kompetente myndigheder kan medtage andre organer end de nævnte i direktivforslaget. Med 
hensyn til de nationale regulerende myndigheder giver artikel 24c, stk. 3, litra c), i 
Kommissionens forslag ligeledes den regulerende myndighed mulighed for "at indhente 
oplysninger fra naturgasselskaber, der er relevante for udførelsen af dens opgaver". Kravene 
til journalføring skal være i overensstemmelse med denne bestemmelse.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1, stk. 14
Direktiv 2003/55/EF 
Artikel 24 f, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF

3. Den regulerende myndighed kan træffe 
afgørelse om at stille dele af disse 
oplysninger til rådighed for 
markedsdeltagerne, forudsat at 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om individuelle markedsdeltagere eller 
individuelle transaktioner ikke frigives. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
oplysninger om finansielle instrumenter 
omfattet af direktiv 2004/39/EF og ej 
heller for langtidskontrakter om 
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gasimport fra tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af data skal være nødvendig og stå i forhold til formålet. Gasmarkedet i EU 
er yderst afhængigt af import fra tredjelande, som generelt er baseret på bilaterale 
langtidskontrakter, der forhandles mellem EU's gasimportører på den ene side og 
producenter uden for EU på den anden. I denne forbindelse vil offentliggørelsen af 
strategiske data vedrørende sådanne kontrakter, navnlig priserne, selv i aggregeret form, 
naturligvis stride mod EU-gasimportørernes interesser (f.eks. gennemsnitsprisen på 
gasimport), fordi det ville give gasproducenter uden for EU oplysninger om deres 
konkurrenters salgsbetingelser.
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BEGRUNDELSE

INDLEDNING

El- og gasmarkederne er af afgørende betydning for EU, der gentagne gange har givet udtryk 
for sin vilje til at tale med én stemme på energiområdet.

For at Den Europæiske Union skal kunne nå sit mål om at etablere et indre energimarked, er 
det vigtigt, at der skabes lige konkurrencevilkår for alle selskaber inden for gas- og 
elsektorerne.

I lyset heraf har Kommissionen fremlagt den tredje energipakke med det formål at 
gennemføre den liberalisering af energimarkederne, hvilket endnu ikke er lykkedes med de 
tidligere pakker1.

GASSEKTORENS SÆRLIGE KENDETEGN

I Kommissionens forslag anlægges den samme strategi for både el- og gassektoren.

Dette forslag er uden tvivl interessant, idet det sigter på at skabe et symmetrisk og 
harmoniseret energimarked, der vil gøre det muligt at dæmme op for den høje grad af 
koncentration, der stadig præger situationen i medlemsstaterne i dag, samtidig med at nye 
virksomheders adgang til markedet fremmes, hvilket vil skabe grundlag for 
konkurrencevilkår, der på lang sigt vil føre til faldende priser til gavn for slutforbrugeren.

Ordføreren mener dog, at man i lyset af forskellene mellem de to markeder i strukturel 
henseende, den store afhængighed af tredjelande uden for EU i gassektoren, medlemsstaternes 
forskellige måder at gennemføre den gældende lovgivning på samt eksistensen af flerårige 
leverancekontrakter inden for gassektoren bør sondre mellem gas- og elsektoren.

I denne henseende fastholder ordføreren, at langtidsleverancekontrakter bør beskyttes, idet de 
ikke rent faktisk betyder, at den pågældende operatør bag leverancen "kontrollerer" netværket.
Medlemsstaterne kan derfor frit under overholdelse af deres traktatmæssige forpligtelser 
fremme aftaler, der hjælper dem med at forbedre energiproduktion- og distribution, idet de 
samtidig sikrer, at aftalerne gavner slutforbrugerne, og at investeringerne er rentable.

ADSKILLELSE (UNBUNDLING)

Det vigtigste aspekt i pakken er uden tvivl den ejendomsretlige adskillelse, der udtrykkeligt 
                                               
1 Liberaliserungsprocessen for gasmarkedet startede i 1999, selv om man nåede en milepæl for indførelsen af det 
europæiske energimarked med indførelsen af direktivet i juni 2003. 
2 Liberaliserungsprocessen for gasmarkedet startede i 1999, selv om man nåede en milepæl for indførelsen af det 
europæiske energimarked med indførelsen af direktivet i juni 2003. 
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forbyder vertikalt integrerede selskaber at besidde interesser i forsyningsvirksomhed og 
transmissionsvirksomhed samtidig.

Den gældende lovgivning, der sikrer en funktionel og selskabsretlig adskillelse af 
operatørerne på transmissions- og forsyningsområdet, har ikke bidraget til at løse 
interessekonflikten i vertikalt integrerede selskaber, der benytter nettet til at fastholde deres 
dominerende stilling på markedet, idet der ikke findes nogen incitamenter for disse selskaber 
til at investere i nye net og give nye operatører adgang til markedet.

Ordføreren mener derfor, at den ejendomsretlige adskillelse helt sikkert er det bedste middel 
til at sikre fuld uafhængighed mellem operatører på transmissions- og forsyningsområdet, og 
den er desuden den mest realistiske og effektive løsning sammenlignet med systemet med 
uafhængige systemoperatører (ISO), der vil kræve tunge og komplekse forvaltningssystemer 
samt en omfattende lovgivningsmæssig kontrol. Man skal ligeledes huske på, at i en række 
lande har erfaringerne med ISO'erne desuden helt klart ikke været nogen succes.

Det haster ligeledes med at adskille operatører af oplagrings- og transmissionssystemer fra 
leveringsaktiviteter baseret på vertikalt integrerede selskaber for at sikre en gennemsigtig 
forvaltning af gaskapaciteten og opnå større forsyningssikkerhed. Ordføreren mener, at med 
henblik på at begrænse diskriminerende adfærd over for nye systemoperatører, bør adgangen 
til oplagring være genstand for regulering snarere end forhandling.

Det er imidlertid vigtigt, at liberaliseringen af gasmarkedet gennemføres systematisk, så der 
bliver mulighed for en harmonisering af graden af åbenhed på de nationale markeder.
Gensidigheden skal til en vis grad også sikres i forhold til tredjelande. Selv om ordføreren i 
denne forbindelse støtter den beskyttelsesklausul, som Kommissionen har indført, mener 
ordføreren, at det er vigtigt, at der sikres en bedre regulering, både i form og indhold, af de 
aftaler, der indgås mellem EU og lande uden for EU som potentielle investorer.

UAFHÆNGIGHED AF DE NATIONALE MYNDIGHEDER

Kommissionen ønsker med den tredje pakke at tildele de nationale regulerende myndigheder 
en central rolle, idet de skal have status som juridisk person, eget budget og vil skulle bevise, 
at de ledelsesmæssigt er helt uafhængige.

Ordføreren udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om styrkelse og 
harmonisering af de nationale regulerende myndigheders rolle.

De nationale regulerende myndigheder skal også tildeles hensigtsmæssige afskrækkende 
beføjelser og beføjelser til at indføre sanktioner, der skal være ensartede for alle 
regulerende myndigheder.

Ordføreren mener, at de regulerende myndigheder skal respektere 
konkurrencemyndighedernes beføjelser ved gennemførelsen af deres undersøgelser af 
markedernes funktion.

Ordføreren udtrykker ligeledes sin støtte til nødvendigheden af en formalisering af de 
regulerende myndigheders samarbejdsforpligtelser, idet det overlades til Kommissionen via 
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agenturet at sikre, at dette samarbejde rent faktisk finder sted.

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen spiller uden tvivl en helt afgørende rolle for gennemførelsen af et integreret 
europæisk energimarked.
Vi må ikke glemme situationen i de nye medlemsstater, som har utilstrækkelig (i nogle 
medlemsstater endog helt fraværende) infrastruktur og dermed er fuldstændig afhængige af 
gasleverancer fra operatører fra tredjelande.

Den nuværende lovgivning indeholder en række forslag, der sigter på at fremme nye 
operatørers investeringer i infrastruktur gennem indrømmelse af undtagelser fra reglerne om 
reguleret tredjepartsadgang (TPA).

Ordføreren mener, at det endelige mål med undtagelserne bør være at fremme investeringer i 
infrastruktur af vital betydning for et integreret europæisk marked, hvilket ikke blot vil sige 
investeringer på tværs af grænserne, men ligeledes investeringer i forgasningsanlæg og 
gasdepoter.

I forbindelse med det nye forslag, som er ændret en smule for at tilpasse det til 
bestemmelserne om ejendomsretlig adskillelse, mener ordføreren, at for at undgå forskellige
fortolkninger, bør indrømmelsen af undtagelser baseres på fuld respekt for markedet ud fra et 
konkurrenceorienteret synspunkt og på klare regler, der er fastlagt på forhånd i henhold til 
en specifik tidsramme. Ordføreren finder det ligeledes nødvendigt at beskytte investeringer, 
der er under gennemførelse, ved at fritage dem fra TPA-ordningen.

Selv om ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om et systematisk samarbejde 
mellem netoperatørerne, i det mindste på regionalt plan, finder ordføreren det nødvendigt at 
virkeliggøre dette samarbejde ved at give mulighed for indførelse af en enhedsstruktur til 
forvaltningen af netværket på regionalt plan. Kommissionen vil skulle holdes underrettet om 
dette samarbejde efter aftale med medlemsstaterne.

KOMMISSIONENS BEFØJELSER

I direktivet om fælles regler for det indre marked for gas udvides Kommissionens beføjelser i 
forbindelse med vedtagelsen af bindende retningslinjer ved hjælp af den såkaldte 
komitologiprocedure på en lang række områder lige fra udpegning og certificering af 
transmissionsoperatører til kontrol af overholdelsen af forpligtelserne og 
reguleringsbeføjelser, indrømmelse af undtagelser for nye infrastrukturanlæg osv.

Selv om ordføreren glæder sig over, at Kommissionen i alvorlige tvivlstilfælde har det 
endelige ansvar for at bilægge tvister og kompetencespørgsmål samt for at indføre bindende 
tekniske afgørelser, mener ordføreren ikke desto mindre, at Kommissionen overskrider sine 
beføjelser i nogle dele af direktivet, navnlig hvor den opfordres til at vedtage retningslinjer 
gennem komitologiproceduren med ret til aktindsigt, en procedure, som rent faktisk er 
beregnet til vedtagelse af generelle foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige
bestemmelser i direktivet.
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GENNEMSIGTIGHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

Det indre el- og gasmarked lider under mangel på gennemsigtighed, hvilket hindrer effektiv 
ressourceallokering og forhindrer nye operatører i at komme ind på markedet.

Regningerne er ofte ulæselige, og i de fleste tilfælde har forbrugerne ingen adgang til 
oplysninger om deres eget forbrug eller om operatørernes gældende takster. Ordføreren 
understreger derfor behovet for at styrke tilliden til markedet ved at give forbrugerne (også 
via specifikke websteder) flest mulige oplysninger vedrørende leverancekontrakter eller 
derivater og ved at indføre klagemuligheder.

Større gennemsigtighed vil ikke blot gavne forbrugerne, som vil få adgang til oplysninger, 
men også operatørerne selv, eftersom disse vil kunne indhente oplysninger om 
markedsinteresserne hos tredjelandsoperatører, der vil være underlagt de samme 
gennemsigtighedsforpligtelser som europæiske operatører.

Ordføreren finder det nødvendigt at gøre operatørerne mere ansvarlige for de offentlige 
ydelser, der tilbydes forbrugerne, således at de med henblik på at vurdere deres 
tjenestekvalitet giver mulighed for "sociale" takster for at beskytte sårbare forbrugere.
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