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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas 
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0529),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0317/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 2 – punkt 26 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att undvika tveksamheter ska ett 
långsiktigt transportavtal som innehas av 
ett företag med intressen i produktion 
eller leverans inte i sig innebära kontroll 
över ett överföringssystem.”

Or. en
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att långsiktiga leverans- och produktionsavtal ska undantas 
från kontrollbegreppet. Det är nämligen nödvändigt att bevara sådana fleråriga avtal som är 
typiska för gassektorn men inte för elsektorn.

Ändringsförslag 2

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 3.3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att alla hushållskunder och 
små företag ska ha rätt till 
samhällsomfattande tjänster, framför allt 
rätt till gasleveranser av en bestämd 
kvalitet till rimliga och lätt jämförbara 
priser som medger insyn och är icke-
diskriminerande, samt rätt till ett fritt val, 
rättvisa, representation och rättslig 
prövning. Medlemsstaterna ska se till att 
tjänsternas kvalitet är ett centralt 
ansvarsområde för gasföretagen.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att skydda slutförbrukarna 
och garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, och de ska särskilt 
se till att utsatta kunder skyddas, bland 
annat genom åtgärder för att hjälpa dem 
undvika avstängning från leverans. 
Härvidlag får medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att skydda slutförbrukare i 
avlägsna områden som är anslutna till 
gassystemet samt energiintensiva företag 
enligt definitionen i artikel 17.1 a i 
rådets direktiv 2003/96/EG av den 
27 oktober 2003 om en omstrukturering 
av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet1.
Medlemsstaterna får utse en 
sistahandsleverantör för kunder anslutna 
till gasnätet. De ska garantera en hög 
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konsumentskyddsnivå, särskilt i form av 
klara och begripliga allmänna 
avtalsvillkor, allmän information och 
mekanismer för tvistlösning. 
Medlemsstaterna ska se till att berättigade 
kunder i praktiken kan byta till en ny 
leverantör. Åtminstone när det gäller 
hushållskunder ska dessa åtgärder bland 
annat omfatta dem som anges i bilaga A 
till detta direktiv.
_______________ 
EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.”

Or. en

Motivering

Det är viktigt att företagen säkerställer en tillräckligt hög kvalitet på tjänsterna när de fullgör 
sina skyldigheter i fråga om konsumentskydd och allmännyttiga tjänster. Vidare måste man 
garantera försörjningstryggheten även för konsumenter i avlägsna områden och för 
energiintensiva företag. 

Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Artikel 3.4 ska ersättas med följande:
”4. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att uppnå målen för social 
och ekonomisk sammanhållning, 
miljöskydd, däribland även metoder för 
att bekämpa klimatförändringarna, samt 
försörjningstrygghet. Åtgärderna kan 
bland annat omfatta lämpliga ekonomiska 
stimulansåtgärder, där så är lämpligt med 
hjälp av alla tillgängliga nationella 
verktyg och gemenskapsverktyg, för 
underhåll och anläggning av nödvändig 
nätinfrastruktur, inklusive 
sammanlänkningskapacitet. 
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Medlemsstaterna får med full hänsyn till 
EG-fördraget främja långsiktiga avtal 
mellan kunder och leverantörer som 
bidrar till att förbättra produktionen och 
distributionen av naturgas och som 
samtidigt ger kunderna en rimlig del av 
vinsterna, förutsett att sådana avtal kan 
bidra till en optimal investeringsnivå i 
sektorn.

Or. en

Motivering

Långsiktiga avtal inom gassektorn får mot bakgrund av det nya fördraget inte vara till 
förfång för slutkonsumenterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska hållas informerad
om detta samarbete.

3. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska hållas informerade om detta 
samarbete.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att kommissionen som ett led i den regionala solidariteten agerar i samförstånd 
med medlemsstaterna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5a – punkt 4



PR\706843SV.doc 9/32 PE400.700v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Dessa åtgärder överskrider kommittéförfarandets räckvidd. Detta är inte en vanlig 
genomförandeåtgärd och handlar heller inte om ”icke-väsentliga delar”. Det är 
kommissionens uppgift att ta fram ett lämpligt regelverk för regionalt solidaritetssamarbete 
genom rätt beslutsförfarande.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, framför allt genom att 
uppmuntra systemansvariga för 
överföringssystem att skapa ett enda 
användargränssnitt för användning på 
flera medlemsstaters territorium, 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.”
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Or. en

Motivering

Det är viktigt med långsiktiga mål som underlättar det regionala samarbetet och skapar 
teknisk konvergens i samordning med bestämmelserna i förordning 1775/2005.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Artikel 8.2 ska ersättas med följande:
”2. De regler om balansering av 
gasöverföringssystemet som fastställs av 
de systemansvariga för 
överföringssystemen ska vara objektiva, 
klara, begripliga och icke-
diskriminerande, vilket även ska gälla för 
reglerna om de avgifter som tas ut av 
systemanvändarna för utnyttjande av de 
systemansvarigas nät för obalanser i 
energitillförseln. Villkor, inklusive regler 
och tariffer, för de 
överföringssystemansvarigas 
tillhandahållande av sådana tjänster ska 
fastställas på ett icke-diskriminerande sätt 
som avspeglar de verkliga kostnaderna 
enligt en metod som är förenlig med 
artikel 25.2, och ska offentliggöras. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska offentliggöra de åtgärder de vidtar för 
att balansera gasöverföringssystemet samt 
de kostnader och intäkter som är förenade 
med dessa åtgärder.”

Or. en



PR\706843SV.doc 11/32 PE400.700v01-00

SV

Motivering

De systemansvariga för överföringssystemen bör även offentliggöra uppgifter om balansering 
av systemet för att ge kunderna större insikt i hur prissättningen för energi går till. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) I artikel 8 ska följande punkt läggas 
till:
”4a. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska bygga upp 
tillräcklig sammanlänkningskapacitet 
mellan sin överföringsinfrastruktur för att
tillgodose alla rimliga kapacitetsbehov 
som fastställts via ett ’open season’-
förfarande.” 

Or. en

Motivering

TSO:ernas uppgifter måste stärkas för att användningen av befintlig kapacitet ska kunna 
maximeras på ett icke-diskriminerande sätt och ny infrastruktur byggas upp där det finns ett 
marknadsbehov. Dessa förändringar är väldigt viktiga för en integrerad europeisk 
energimarknad.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) I artikel 8 ska följande punkt läggas 
till:
”4b. De systemansvariga för 
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överföringssystemen ska maximera 
överföringskapaciteten till marknaden, 
och vid tilldelning och avstängning av 
kapacitet på båda sidor av en 
nationsgräns får de inte göra åtskillnad 
mellan leverantörer inom och utanför det 
egna landet.”

Or. en

Motivering

TSO:ernas uppgifter måste stärkas för att användningen av befintlig kapacitet ska kunna 
maximeras på ett icke-diskriminerande sätt och ny infrastruktur byggas upp där det finns ett 
marknadsbehov. Dessa förändringar är väldigt viktiga för en integrerad europeisk 
energimarknad.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 – led c
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till alla delar 
uppfyller punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan dra 
någon oberättigad fördel av sin vertikala 
integrering. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

4. Kommissionen får anta riktlinjer för att 
fastställa förfarandereglerna och 
säkerställa att den systemansvarige för 
distributionssystemet till alla delar 
uppfyller punkt 2 med avseende på dennes 
fullständiga oberoende och frånvaro av 
diskriminerande beteende, och för att 
säkerställa att leveransverksamheten i det 
vertikalt integrerade företaget inte kan dra 
någon oberättigad fördel av sin vertikala 
integrering. Dessa riktlinjer, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 30.3.”

Or. en



PR\706843SV.doc 13/32 PE400.700v01-00

SV

Motivering

Kommittéförfarandet har fått alltför stor räckvidd.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Artikel 19.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Vad gäller organiseringen av tillträdet 
till lagringsanläggningar och lagring av 
gas i rörledning samt stödtjänster ska 
medlemsstaterna, om detta är tekniskt 
och/eller ekonomiskt nödvändigt för ett 
effektivt tillträde till systemet för leverans 
till kunderna, tillämpa förfarandet för 
reglerat tillträde. Förfarandet ska 
tillämpas i enlighet med objektiva, klara, 
begripliga och icke-diskriminerande 
kriterier.”

Or. en

Motivering

Eftersom lagringen av gas ligger i händerna på ett fatal aktörer ger förhandlat tillträde inget 
konkurrensutsatt tillträde till lagring. Reglerat tillträde är därför att föredra.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 

”Medlemsstaterna ska fastställa och 
offentliggöra kriterier enligt vilka det kan 
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avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna. 
Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och överföringssystem 
att offentliggöra, vilka (delar av) 
lagringsanläggningarna respektive vilken 
lagring av gas i rörledning som 
tillhandahålls i enlighet med de olika 
förfaranden som avses i punkterna 3 
och 4.”

avgöras om tillträde till 
lagringsanläggningar och lagring av gas i 
rörledning är tekniskt eller ekonomiskt 
nödvändigt för ett effektivt tillträde till 
systemet för leverans till kunderna. 
Medlemsstaterna ska offentliggöra eller 
ålägga systemansvariga för 
lagringsanläggning och överföringssystem 
att offentliggöra, vilka (delar av) 
lagringsanläggningarna respektive vilken 
lagring av gas i rörledning som 
tillhandahålls.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (ny)
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Artikel 19.3 utgår.

Or. en

Motivering

Eftersom lagringen av gas ligger i händerna på ett fatal aktörer ger förhandlat tillträde inget 
konkurrensutsatt tillträde till lagring. Reglerat tillträde är därför att föredra.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 1. Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. 
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sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 
20 och artikel 24c.4–6 om följande villkor 
är uppfyllda:

sammanlänkningar mellan medlemsstater, 
LNG- och lagringsanläggningar, får på 
begäran undantas, under en begränsad tid, 
från bestämmelserna i artiklarna 7, 9, 18, 
19, 20 och artikel 24c.4–6 om följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra vilka infrastrukturer som kan bli föremål för undantag och 
samtidigt förtydliga att det är byrån som är behörig när undantaget omfattar mer än två 
medlemsstater.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra vilka infrastrukturer som kan bli föremål för undantag och 
samtidigt förtydliga att det är byrån som är behörig när undantaget omfattar mer än två 
medlemsstater.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan ett undantag beviljas ska 
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet. 
Enligt reglerna ska alla potentiella 
användare av infrastrukturen erbjudas att 
meddela sitt intresse för att teckna avtal 
om viss kapacitet innan tilldelningen av 
kapacitet i den nya infrastrukturen sker, 
även för eget bruk. Tillsynsmyndigheten 
ska kräva att reglerna för hantering av 
överbelastning också innebär en 
skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet 
på marknaden, och att användare av 
anläggningen ges rätt att handla med sin 
avtalade kapacitet på 
andrahandmarknaden. I sin bedömning 
av de kriterier som anges i punkt 1 a, 1 b 
och 1 e i denna artikel, ska 
tillsynsmyndigheten beakta resultaten av 
kapacitetstilldelningen.

När ett undantag beviljas ska 
tillsynsmyndigheten besluta om vilka 
regler och system som ska gälla för 
förvaltning och tilldelning av kapacitet, 
förutsatt att detta inte hindrar 
tillämpningen av långsiktiga avtal.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra vilka infrastrukturer som kan bli föremål för undantag och 
samtidigt förtydliga att det är byrån som är behörig när undantaget omfattar mer än två 
medlemsstater.  Vidare får beviljande av undantag inte hindra utformningen av långsiktiga 
avtal.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens godkännande av ett beslut 
om undantag ska upphöra att gälla efter
två år från antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
efter fem år om infrastrukturen inte har 
tagits i bruk.

Tillsynsmyndigheten får bedöma behovet 
av att ompröva ett beslut om undantag två 
år efter antagandet om byggandet av 
infrastrukturen ännu inte har påbörjats, och 
fem år efter antagandet om infrastrukturen 
inte har tagits i bruk, eller vid en senare 
tidpunkt som den anser lämplig.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att bedöma behovet av att förlänga ett beslut om 
undantag längre än den fastställda tiden eller senarelägga datumet då undantaget upphör.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Undantagen i punkt 1 ska automatiskt 
gälla undantag som beviljas i enlighet 
med denna artikel från och med 
ikraftträdandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv …/…/EG av den … 
[om ändring av direktiv 2003/55/EG om 
gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas1].
______________ 
EUT L …

Or. en

Motivering

Med denna ändring undviker man diskriminering mot nya investeringar.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell 
tillsynsmyndighet.

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell 
tillsynsmyndighet för el och gas.

Or. en

Motivering

Det är bäst att undvika förvirring med tanke på detta organs representativa uppgifter inom 
byrån.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en fast mandatperiod på minst fem år, 
som inte kan förlängas, och under denna 
period endast kan avsättas om den inte 
längre uppfyller villkoren i denna artikel 
eller har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

(b) att tillsynsmyndighetens ledning utses 
för en mandatperiod på minst fem år, som 
kan förlängas högst en gång, och under 
denna period endast kan avsättas om den 
inte längre uppfyller villkoren i denna 
artikel eller har gjort sig skyldig till 
allvarlig försummelse.

Or. en

Motivering

Den nationella tillsynsmyndighetens femåriga mandatperiod bör kunna förlängas en gång 
med tanke på att energimarknaden karakteriseras av långsiktighet och behöver stabilitet. 
Längre utnämningar bör inte kunna förlängas.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24b – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) I samarbete med behöriga nationella 
myndigheter säkerställa ett 
konsumentskydd som baseras på 
tjänstekvalitet, tillgång till tillförlitlig och 
tydlig information och effektiva 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet samt granska reglerna för 
nätens säkerhet och tillförlitlighet.

(g) Övervaka nätens säkerhet och 
tillförlitlighet, fastställa normer och 
föreskrifter för tjänste- och 
leveranskvalitet samt granska tjänste- och 
leveranskvaliteten och reglerna för nätens 
säkerhet och tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Vissa nationella tillsynsmyndigheter har redan denna uppgift att kontrollera hur 
naturgasmarknaden fungerar även i fråga om kvaliteten på de leveranser och tjänster som 
erbjuds kunderna, som på så sätt kommer att gagnas av en mer konsekvent och transparent 
förordning. 

Det är även lämpligt att de nationella tillsynsmyndigheter som har till uppgift att fastställa 
eller godkänna tariffer även fastställer metoderna för överförings- och distributionstarifferna. 
Detta skapar ett stabilare och transparentare regelverk.
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Övervaka och granska villkoren för 
tillträde till lagring, lagring av gas i 
rörledningar och andra stödtjänster enligt 
artikel 19.

(k) Övervaka villkoren för tillträde till 
lagring, lagring av gas i rörledningar och 
andra stödtjänster enligt artikel 19.

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan att ”övervaka” och ”granska” är oklar, och hänvisningen till ”granska” 
är ägnad att skapa en rättslig grund för specifika, nya förhandsbefogenheter i fråga om 
lagring, rörledning och andra stödtjänster.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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, en verkligt öppnad 
naturgasmarknad, fritt val för 
konsumenterna och skydd för utsatta 
kunder, samt se till att de 
konsumentskyddsåtgärder som fastställts i 
bilaga A till detta direktiv är effektiva

Or. en
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Motivering

Det är mycket viktigt att gasmarknaden verkligen öppnas för alla aktörer.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer om leveransavgifternas 
överensstämmelse med artikel 3.

(m) Minst en gång per år offentliggöra 
rekommendationer om leveransavgifternas 
överensstämmelse med den faktiska 
marknadsutvecklingen och med artikel 3.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att gasmarknaden verkligen öppnas för alla aktörer.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 faktisk och rättvis tillgång 
till uppgifter om kundernas förbrukning
för alla marknadsaktörer, tillämpning av 
ett harmoniserat format för 
förbrukningsuppgifter och tillgång till 
uppgifter enligt led h i bilaga A.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att gasmarknaden verkligen öppnas för alla aktörer.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Kontrollera att kriterierna för att 
avgöra om en lagringsanläggning 
omfattas av artikel 19.3 eller 19.4 
tillämpas korrekt.

(p) Kontrollera tillämpningen av kriterier 
enligt vilka det kan avgöras om tillträde 
till lagringsanläggningar och lagring av 
gas i rörledning är tekniskt eller 
ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt 
tillträde till systemet för leverans till 
kunderna.

Or. en

Motivering

Skapar enhetlighet med de nya bestämmelserna i artikel 19.1 i det nuvarande förslaget.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 och med hänsyn 
till båda myndigheternas respektive 
befogenheter 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, så länge dessa är förenliga 
med den nödvändiga 
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försörjningstryggheten,

Or. it

Motivering

Det är av grundläggande betydelse att de båda myndigheternas respektive befogenheter 
respekteras, varvid energimyndigheten har hand om förhandskontroll och 
antitrustmyndigheten efterhandskontroll. 

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) införa effektiva, lämpliga och 
avskräckande sanktioner mot 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv eller 
enligt beslut av tillsynsmyndigheten eller 
byrån,

(d) införa effektiva, enhetliga och 
avskräckande sanktioner mot 
naturgasföretag som inte fullgör sina 
skyldigheter enligt detta direktiv eller 
enligt beslut av tillsynsmyndigheten eller 
byrån,

Or. it

Motivering

Förutom effektiva och avskräckande måste sanktionerna även vara enhetliga mellan de olika 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, samt villkor och 

(a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inbegripet överförings- och 
distributionstariffer, metoder för 
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tariffer för tillträde till LNG-anläggningar. 
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och LNG-
anläggningarna kan göras på ett sätt som 
gör det möjligt att säkra nätens och LNG-
anläggningarnas funktion på längre sikt, 
och

fastställande av överförings- och 
distributionstariffer samt villkor och 
tariffer för tillträde till LNG-anläggningar. 
Dessa tariffer ska utformas så att 
nödvändiga investeringar i näten och LNG-
anläggningarna kan göras på ett sätt som 
gör det möjligt att säkra nätens och LNG-
anläggningarnas funktion på längre sikt, 
och

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten bör även informeras om prissättningsmetoderna.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de systemansvariga för 
överförings-, lagrings- LNG- och 
distributionssystemen ändrar de villkor, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

6. Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid 
behov begära att de ansvariga för 
infrastruktur som omfattas av reglerat 
tredjepartstillträde enligt bestämmelserna 
i artikel 18, 19.4 och 20 ändrar villkoren, 
inbegripet de tariffer som avses i denna 
artikel, för att säkerställa att de är 
proportionella och tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till att tillträde till infrastruktur under vissa omständigheter inte 
behöver regleras enligt direktivet.



PR\706843SV.doc 25/32 PE400.700v01-00

SV

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett organ som är oberoende 
av de berörda parterna.

13. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga system på nationell nivå som ger 
den part som berörs av ett beslut fattat av 
den nationella tillsynsmyndigheten rätt att 
överklaga till ett nationellt domstolsorgan 
eller en annan nationell myndighet som är 
oberoende av de berörda parterna och av 
regeringen i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

För att garantera oberoendet och integriteten i nationella tillsynsmyndigheters beslut bör 
överklaganden hanteras av ett oberoende och neutralt organ, exempelvis en domstol, som inte 
står under privat eller politiskt inflytande. Detta är även i linje med artikel 24a.2, där det slås 
fast att tillsynsmyndigheterna ska vara fristående från andra offentliga eller privata enheter, 
marknadsintressen eller regeringar. Genom att överklagandena går via domstolar görs 
tillsynsmyndigheternas beslut fria från politisk påverkan. Detta är även nödvändigt med tanke 
på att det i vissa länder förekommer att kommuner är inblandade i sådana beslut.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24c – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Kommissionen får anta riktlinjer för 
tillsynsmyndigheternas utövande av de 
befogenheter som beskrivs i denna artikel. 
Dessa riktlinjer, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 

utgår
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som avses i artikel 30.3.

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna ges befogenheter som går mycket längre än vad åtgärder 
via kommittéförfarandet medger.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillsynsmyndigheterna får ingå avtal 
med andra tillsynsmyndigheter inom
unionen för att främja 
regleringssamarbete.

Or. en

Motivering

Nationell lagstiftning måste ge tillsynsmyndigheterna möjlighet att ingå avtal med andra 
tillsynsmyndigheter i EU så att de kan verka för bättre samarbete och konsekvens i 
regleringen. 

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24d – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta riktlinjer om i 
vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna 
måste samarbeta med varandra och med 
byrån, och om i vilka situationer byrån är 
behörig att besluta om regelverket för 

utgår
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infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater. Dessa riktlinjer, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 30.3.

Or. en

Motivering

Regelverket för gränsöverskridande frågor, som ska reglera i vilken utsträckning 
tillsynsmyndigheterna måste samarbeta med varandra och med byrån, är alltför viktigt för att 
kunna fastställas med ett enkelt kommittéförfarande, som endast avser ”icke-väsentliga 
delar”. Byråns befogenheter behöver en rättslig grund inom ramen för ett klassiskt 
beslutsförfarande.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för den nationella 
tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
leveransföretag under minst fem år håller 
relevanta uppgifter om samtliga 
transaktioner avseende gasleveransavtal 
och gasderivat med grossister, 
systemansvariga för överföringssystem och 
systemansvariga för lagring och LNG 
tillgängliga för behöriga myndigheter, så 
att dessa kan utföra sina uppgifter.

Or. en

Motivering

 Villkoren för insamling av uppgifter om grossistavtal bör vara klart definierade och hänföra 
sig till specifika arbetsuppgifter för de behöriga myndigheterna. Behöriga myndigheter får 
inbegripa andra organ än de som nämns i direktivförslaget. Vad gäller de nationella 
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tillsynsmyndigheterna får dessa enligt artikel 24c.3 c i kommissionens förslag ”begära den 
information från naturgasföretagen som krävs för att [de] ska kunna utföra sina uppgifter”. 
Bevarandet av information bör vara förenligt med denna bestämmelse.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2003/55/EG
Artikel 24f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att göra 
delar av denna information tillgänglig för 
marknadsaktörer förutsatt att kommersiellt 
känslig information om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt 
får inte tillämpas på information om 
finansiella instrument som omfattas av 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2004/39/EG.

3. Tillsynsmyndigheten får besluta att göra 
delar av denna information tillgänglig för 
marknadsaktörer förutsatt att kommersiellt 
känslig information om enskilda 
marknadsaktörer eller enskilda 
transaktioner inte lämnas ut. Denna punkt 
får inte tillämpas på information om 
finansiella instrument som omfattas av 
tillämpningsområdet för direktiv 
2004/39/EG eller på långsiktiga avtal för 
gasimport från tredjeländer.

Or. en

Motivering

Offentliggörande av uppgifter måste vara obligatoriskt och proportionerligt. EU:s 
gasmarknad är starkt beroende av importer från tredjeländer, vanligen på grundval av 
långsiktiga bilaterala avtal mellan gasimportörer inom EU och producenter utanför EU.  Ett 
offentliggörande av strategiska uppgifter om sådana avtal, särskilt om priser och även i 
summarisk form, skulle naturligtvis strida mot intressena hos EU:s gasimportörer 
(exempelvis genomsnittspriset på gasimporter), eftersom gasproducenter utanför EU på så vis 
skulle få information om sina konkurrenters försäljningsvillkor.
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MOTIVERING

INLEDNING

Gas- och elmarknaderna är av avgörande betydelse för Europeiska unionen, som vid flera 
tillfällen har förklarat sig vilja tala med en enda röst i energifrågor.

För att Europeiska unionen ska kunna uppnå sitt mål att skapa en inre energimarknad måste 
den skapa lika villkor när det gäller konkurrensförutsättningarna för samtliga företag som är 
verksamma inom gas- och elsektorerna.

Därför har kommissionen lagt fram sitt tredje energipaket för att genomföra den liberalisering 
av marknaden som de tidigare paketen hittills misslyckats med1.

GASSEKTORNS SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt förslaget tänker kommissionen tillämpa samma strategi för både gas- och elsektorn.

Förslaget är verkligen lyckat, eftersom det kommer att leda till en symmetrisk, harmoniserad 
energimarknad och därigenom bidra till att motverka den kraftiga koncentration som 
fortfarande förekommer i ett antal länder. Det kommer att underlätta för nya företag att 
komma in på marknaden och det kommer att garantera konkurrensförutsättningar som på lång 
sikt leder till lägre priser till förmån för slutkonsumenten.

Föredraganden anser emellertid att man måste skilja på gassektorn och elsektorn med tanke på 
de strukturella skillnaderna mellan de båda marknaderna, det icke obetydliga beroendet av 
länder utanför EU inom gassektorn, de olika sätt på vilka medlemsstaterna tillämpar befintlig 
lagstiftning och förekomsten av fleråriga leveransavtal inom gassektorn.

Föredraganden anser i det sammanhanget att man bör ha kvar långsiktiga leveransavtal, 
eftersom de i själva verket inte betyder att operatören som levererar faktiskt ”kontrollerar” 
nätet. När de uppfyller sina åtaganden enligt fördraget kan medlemsstaterna därför vara fria 
att ingå avtal som bidrar till att förbättra produktionen och distributionen av energi, samtidigt 
som de ser till att slutkonsumenterna drar nytta av arrangemanget och att investeringarna är 
lönsamma.

ÅTSKILT ÄGANDE

Det centrala i paketet är utan tvekan frågan om en separering av ägandet, något som 
uttryckligen förhindrar vertikalt integrerade företag från att äga intressen i både leverans och 
överföring av gas.

                                               
1 Liberaliseringen av gasmarknaden började 1999, även om direktivet från juni 2003 var en viktig milstolpe i 
skapandet av den europeiska energimarknaden.
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Den befintliga lagstiftningen innehåller bestämmelser om funktionell och juridisk åtskillnad 
mellan den som ansvarar för överföringssystemen och den som svarar för produktionen, men 
den har inte bidragit till att lösa intressekonflikterna i vertikalt integrerade företag som 
använder näten för att behålla sin dominerande ställning på marknaden, eftersom de saknar 
drivkrafter att investera i nya nät och släppa in nya operatörer.

Föredraganden anser därför att åtskilt ägande måste vara det bästa sättet att garantera att 
ägarna av överföringssystemen och ägarna av leveranssystemen skiljs åt. Det är utan tvekan 
dessutom den bästa och mest effektiva lösningen jämfört med oberoende systemoperatörer 
(ISO) som skulle kräva omfattande och komplicerade ledningsstrukturer och en utökad
tillsynskontroll. Man bör också komma ihåg att ISO-experimenten verkligen inte har varit 
framgångsrika i flera medlemsstater.

Det är minst lika viktigt att faktiskt skilja lagrings- och överföringssystemens operatörer från 
leveransaktiviteternas operatörer i vertikalt integrerade företag för att säkra en öppen 
hantering av gaskapacitet och större leveranssäkerhet. Föredraganden anser att tillgången på 
lagringskapacitet bör regleras snarare än förhandlas för att begränsa diskrimineringen av nya 
systemoperatörer.

Det är emellertid av avgörande betydelse att liberaliseringen av gasmarknaden genomförs 
symmetriskt och med hänsyn till behovet av en harmonisering av graden av öppenhet på de 
nationella marknaderna. Ömsesidigheten bör i viss utsträckning även tillämpas på 
tredjeländer. I det sammanhanget anser föredraganden att det är viktigt att avtalen mellan EU 
och potentiella investerarländer utanför EU är bättre reglerade både vad gäller form och 
innehåll, även om han godkänner de skyddsklausuler som bestämts av kommissionen.

DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNAS OBEROENDE

Med detta tredje paket avser kommissionen att ge de nationella tillsynsmyndigheterna en 
nyckelroll. De ska vara juridiska personer, ha egen budget och de ska kunna styrka att de leds 
som helt oberoende enheter.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, genom vilket man strävar efter att 
harmonisera och stärka de nationella tillsynsmyndigheternas roll.

De nationella tillsynsmyndigheterna bör också få behörighet att avskräcka och 
befogenheter att införa påföljder som ska vara desamma för alla tillsynsmyndigheter.

Enligt föredraganden måste tillsynsmyndigheterna respektera antitrustmyndigheternas mandat 
när de utför sina informationsuppdrag för att undersöka hur marknaderna fungerar.

Föredraganden instämmer också i behovet av att formalisera tillsynsmyndigheternas 
skyldighet att samarbeta och överlåter åt kommissionen att genom byrån garantera att sådant 
samarbete faktiskt äger rum.
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INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen spelar verkligen en avgörande roll för att skapa en integrerad europeisk 
energimarknad.

Vi får inte glömma bort hur det är i de nya medlemsstaterna, som är totalt beroende av 
operatörer från tredjeland för sina gasleveranser, eftersom de har en otillräcklig eller ibland 
obefintlig infrastruktur.

Den nuvarande lagstiftningen lämnar utrymme för ett antal förslag för att uppmuntra nya 
operatörer att investera i infrastruktur genom att undanta dem från reglerna om tredje parts 
tillträde (TPA).

Föredraganden anser att slutmålet för de undantag som beviljas måste vara att främja 
investeringarna i infrastruktur av avgörande betydelse för upprättandet av en integrerad 
europeisk marknad, vilket betyder inte bara gränsöverskridande investeringar, utan också 
investeringar i förångningsanläggningar och lagringsanläggningar för gas.

Det nya förslaget har ändrats en aning för att anpassa det till bestämmelserna om åtskilt 
ägande. För att undvika alla oklarheter vid tolkningen anser föredraganden att undantag bör 
beviljas med fullständig respekt för marknadens konkurrensförutsättningar och enligt tydliga 
regler som har fastställts i förväg enligt en särskild tidsplan. Föredraganden anser också att 
det är nödvändigt att skydda pågående investeringar genom att utsträcka planen för 
TPA-undantag så att den täcker även dem.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att skapa ett systematiskt samarbete 
mellan nätverksoperatörer, men han tror det är nödvändigt att skapa det samarbetet genom att 
avsätta resurser för en gemensam struktur för att förvalta nätet regionalt. Kommissionen 
måste hållas informerad om det samarbetet enligt överenskommelse med medlemsstaterna.

KOMMISSIONENS BEFOGENHETER

Direktivet om gemensamma regler för gasmarknaden utvidgar kommissionens befogenheter 
när det gäller antagandet av bindande regler genom det så kallade kommittéförfarandet till ett 
stort antal fall, från utnämning och certifiering av överföringsoperatörer till övervakning av 
efterlevnaden av skyldigheter, tillämpning av tillsynsbehörighet, beviljandet av undantag för 
ny infrastruktur etc.

Föredraganden välkomnar visserligen att kommissionen, om den har allvarliga tvivel, har det 
slutgiltiga ansvaret för att avgöra tvister och konflikter som gäller behörighet och för att 
genomdriva bindande tekniska beslut, men han anser ändå att kommissionen överskrider sina 
befogenheter i vissa delar av direktivet, framför allt när den vill införa riktlinjer genom 
kommittéförfarandet med rätt att kontrollera, ett förfarande som egentligen är tänkt för 
införandet av allmänna åtgärder som är avsedda att ändra delar av direktivet som inte är av 
avgörande betydelse.
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ÖPPENHET OCH KONSUMENTSKYDD

Den inre marknaden för el och gas lider av en brist på öppenhet som försvårar en effektiv 
fördelning av resurser och hindrar nya operatörer från att komma in på marknaden.

Räkningar är ofta oläsliga och i de flesta fall har konsumenterna ingen tillgång till uppgifter 
om sin egen förbrukning eller om de avgifter som tillämpas av operatörerna. Föredraganden 
vill därför understryka behovet av att öka förtroendet för marknaden genom att ge 
konsumenterna (även via särskilda webbplatser) största möjliga mängd information om 
leveransavtal eller derivat och att vidta arrangemang för rätten att överklaga.

Ökad öppenhet skulle vara till nytta inte bara för konsumenterna, som skulle få tillgång till 
information, utan också för operatörerna själva, eftersom de kommer att kunna hämta 
marknadsinformation om operatörer från tredjeländer som kommer att omfattas av samma 
krav på öppenhet som europeiska operatörer. 

Föredraganden anser att det är nödvändigt att öka operatörernas ansvar för den offentliga 
tjänst de erbjuder konsumenterna, så att de, när det gäller kvaliteten på deras tjänster, erbjuder 
”sociala” avgifter för att skydda sårbara konsumenter.
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