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Den inre marknaden för naturgas ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2008 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 (A6-0257/2008). 

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. 

P6_TC1-COD(2007)0196 

 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juli 2008 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om ändring av direktiv 

2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas 

 

(Text av betydelse för EES) 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 

47.2, 55 och 95, 

 

med beaktande av kommissionens förslag║, 

 



med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och 

 

av följande skäl: 

 

(1) Den inre marknaden för gas har gradvis införts i Europeiska unionen sedan 1999. Syftet är 

att ge alla konsumenter i Europeiska unionen, både enskilda och företag, verklig valfrihet, 

skapa nya affärsmöjligheter och öka handeln över gränserna, vilket ska leda till ökad 

effektivitet, konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på tjänsterna, och bidra till 

försörjningstrygghet och hållbarhet. 

 

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma 

regler för den inre marknaden för naturgas ║4 var ett betydande steg mot fullbordandet av 

en ║ inre marknad för gas. 

 

(3) För närvarande går det emellertid inte att garantera alla bolag i alla medlemsstater rätten 

att sälja gas i en annan medlemsstat på lika villkor och utan diskriminering eller andra 

nackdelar. Det finns fortfarande brister när det gäller icke-diskriminering i samband med 

tillträde till nät och lika effektiva kontroller i alla medlemsstater av att reglerna efterlevs, 

eftersom den rättsliga ramen är otillräcklig. 

 

(4) I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 med titeln "En energipolitik för 

Europa"║ framhävdes betydelsen av att fullborda den inre marknaden för naturgas och 

skapa lika villkor för alla naturgasbolag i gemenskapen. Kommissionens meddelanden av 

samma datum om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden ║ och slutrapporten 

beträffande sin utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de 

europeiska gas- och elsektorerna visar att nuvarande regler och åtgärder inte förmår skapa 

de villkor som krävs för att målet om en väl fungerande inre marknad ska kunna uppnås. 

 

(5) Utan en effektiv åtskillnad mellan näten, å ena sidan, och produktion och leveranser, å 

andra sidan, finns det ▌risk för diskriminering, inte bara i samband med nätdriften, utan 

även när det gäller de vertikalt integrerade företagens vilja att göra de investeringar som 

krävs i näten. 

 

(6) Medlemsstaterna bör främja samarbete och övervaka nätets effektivitet på regional nivå. 

Flera medlemsstater har redan lagt fram ett förslag som skulle göra det möjligt att uppnå 

ett sådant mål. 

 

(7) De nuvarande reglerna för juridisk och funktionell åtskillnad har ännu inte medfört någon 

effektiv åtskillnad av systemansvariga för överföringssystemet i alla medlemsstater, till 

viss del på grund av att befintlig gemenskapslagstiftning inte har genomförts fullständigt. 

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 8-9 mars 2007 uppmanades kommissionen att 

utarbeta lagförslag för effektiv åtskillnad av leverans och produktion från nätdriften. 
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(8) En effektiv åtskillnad kan bara säkras genom att undanröja det inbyggda incitamentet för 

vertikalt integrerade företag att diskriminera konkurrenterna i samband med nättillträde och 

investeringar. Åtskillnad när det gäller ägandet, som innebär att nätägaren utses till 

nätoperatör och att nätoperatören inte har några leverans- eller produktionsintressen, är den 

klart mest effektiva och stabila metoden för att lösa inbyggda intressekonflikter och säkra 

försörjningstryggheten. Europaparlamentet hänvisar därför i sin resolution av den 10 juli 

2007 om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden1 ║ till en åtskillnad när det gäller 

ägandet på överföringsnivå som det effektivaste verktyget för att främja investeringar i 

infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och trygga ett rättvist nättillträde för nya 

aktörer och öppenhet på marknaden. Medlemsstaterna bör därför vara skyldiga att se till att 

samma person(er) inte har rätt att kontrollera – inbegripet genom att med en 

minoritetsandel blockera beslut i frågor av strategisk betydelse såsom investeringar – ett 

produktions- eller leveransföretag och samtidigt ha något intresse i eller utöva någon 

rättighet över en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem. Omvänt 

bör kontroll över en systemansvarig för överföringssystem inte gå att kombinera med 

intressen eller rättigheter avseende ett leveransföretag.  

 

(9) Alla system för åtskillnad bör vara effektiva när det gäller att undanröja eventuella 

intressekonflikter mellan producenter och systemansvariga för överföringssystem i syfte 

att skapa incitament för nödvändiga investeringar och trygga nya marknadsaktörers 

tillträde inom ramen för ett öppet och effektivt regelverk samt bör inte skapa ett 

betungande eller ohanterligt regelverk som skulle vara svårt eller dyrt för de nationella 

tillsynsmyndigheterna att genomföra. 

 

(10) Gasimporter till EU stammar huvudsakligen och i stigande grad från tredjeländer. 

Gemenskapslagstiftningen måste därför ta hänsyn till gassektorns specifika integration 

på världsmarknaden, bland annat skillnaderna mellan tidigare och efterföljande 

marknadsled.   

 

(11) Eftersom åtskillnad när det gäller ägandet i en del fall innebär att företag måste 

omstruktureras bör de medlemsstater som beslutar att genomföra åtskillnad när det gäller 

ägandet beviljas extra tid för att tillämpa de relevanta bestämmelserna. Med tanke på de 

vertikala kopplingarna mellan el- och gassektorn bör bestämmelserna avseende åtskillnad 

dessutom tillämpas i båda sektorerna. 

 

(12) De medlemsstater som så önskar bör kunna tillämpa detta direktivs bestämmelser om 

funktionell och effektiv åtskillnad mellan överföringssystemen och de systemansvariga 

för överföringssystemen. En sådan åtskillnad är funktionell i den mån den bidrar till att 

säkra oberoendet hos de systemansvariga för överföringssystemen, och den är effektiv i 

den mån den skapar en lämpligare regleringsram för att garantera rättvis konkurrens, 

tillräckliga investeringar, tillträde för nya marknadsaktörer och integration av 

naturgasmarknaderna. Åtskillnaden bygger vidare dels på en pelare med åtgärder 

avseende organisation och förvaltning av de systemansvariga för överföringssystemen, 

dels på en pelare med åtgärder för investeringar, anknytning av ny produktionskapacitet 

till nätet och integration av marknader genom regionalt samarbete. Åtskillnaden är i 

linje med de krav som fastställdes vid Europeiska rådets möte den 8-9 mars 2007.  

 

(13) Medlemsstaterna bör främja ett regionalt samarbete där möjlighet ges att utse en 
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regional samordnare med uppgift att underlätta dialogen mellan alla behöriga nationella 

myndigheter. För övrigt bör nya producenter och leveransföretag efterhand anslutas till 

nätet och på ett effektivt sätt.  

 

(14) För att detta direktiv verkligen ska kunna genomföras bör kommissionen hjälpa de 

medlemsstater som stöter på problem i detta avseende. 

 

(15) Målsättningen att uppnå ett integrerat europeiskt energinät är en grundläggande 

förutsättning för försörjningstryggheten och för en välfungerande inre marknad för gas. 

Kommissionen bör därför samråda med berörda parter (framför allt systemansvariga för 

överföringssystem och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån) 

inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 av den ... 

[om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter]1) för att 

utreda om det skulle gå att skapa en enda europeisk systemansvarig för 

överföringssystemen samt analysera kostnaderna för och nyttan med 

marknadsintegrationen samt effektiv och säker drift av överföringsnätet. 

 

(16) För att säkerställa att nätdriften är helt oberoende av leverans- och produktionsintressen och 

förhindra utbyte av konfidentiella uppgifter, bör samma person inte sitta i styrelsen för 

såväl en systemansvarig för överföringssystem som ett företag som fyller en produktions- 

eller leveransfunktion. Av samma skäl bör inte samma person ha rätt att utse ledamöter i 

styrelserna för systemansvariga för överföringssystem och samtidigt ha intressen i ett 

leveransföretag. 

 

(17) Införandet av systemansvariga för överföringssystem som är oberoende av leverans- och 

produktionsintressen bör göra att vertikalt integrerade företag kan bibehålla sitt ägande av 

nättillgångar, samtidigt som en effektiv intresseuppdelning säkras, förutsatt att de 

oberoende systemansvariga för överföringssystem utför nätoperatörens samtliga funktioner 

samt att en detaljerad reglering och omfattande tillsyn införs. 

 

(18) När ett företag som äger ett överföringssystem ingår i ett vertikalt integrerat företag bör 

medlemsstaterna därför kunna välja mellan två olika alternativ: åtskillnad när det gäller 

ägande eller införande av en oberoende systemansvarig för överföringssystem. 

 

(19) För att konkurrensen ska utvecklas på den inre marknaden för gas bör icke 

hushållskunder ha möjlighet att välja leverantör och teckna avtal för att täcka sina 

försörjningsbehov av gas med flera leverantörer. Sådana kunder bör skyddas mot 

exklusivitetsklausuler som utesluter konkurrerande och/eller kompletterande anbud. 

 

(20) När åtskillnad när det gäller ägandet genomförs bör principen om icke-diskriminering 

mellan den offentliga och privata sektorn respekteras. Därför bör inte samma person, på 

egen hand eller tillsammans med någon annan, både kunna påverka sammansättning, 

röstning eller beslutsfattande i de företag som är systemansvariga och i de som är ansvariga 

för leveranserna. ▌ 

 

(21) ▌ Åtskillnad mellan nät- och leveransverksamhet bör gälla i hela EU ▌. Detta bör gälla 

både företag som är etablerade i Europeiska unionen och de som är etablerade i tredjeland. 

För att garantera att nät- och leveransverksamheter i gemenskapen hålls åtskilda bör de 

nationella tillsynsmyndigheterna ges befogenhet att vägra utfärda intyg till sådana 
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systemansvariga för överföringssystem som inte uppfyller bestämmelserna om åtskillnad. 

För att säkerställa att bestämmelserna tillämpas enhetligt i hela gemenskapen och att 

gemenskapens internationella åtaganden respekteras bör byrån ha rätt att se över de beslut 

om intyg som fattats av de nationella tillsynsmyndigheterna. 

 

(22) Att trygga energiförsörjningen är absolut nödvändigt för den allmänna säkerheten och är 

därför till sin natur förknippat med en effektivt fungerande inre marknad för gas ║ och med 

en integration av medlemsstaternas isolerade marknader. Gasleveranserna till EU:s 

invånare kan enbart ske genom nätet. Fungerande öppna marknader för gas med verkliga 

handelsmöjligheter, och framför allt de nät och andra tillgångar som är förknippade med 

gasförsörjningen, har en avgörande betydelse för den allmänna säkerheten, ekonomins 

konkurrenskraft och för unionsmedborgarnas välfärd. Utan att det påverkar gemenskapens 

internationella åtaganden anser kommissionen att sektorn för överföringssystem för gas är 

mycket viktig för gemenskapen och att det därför behövs ytterligare skyddsåtgärder när det 

gäller tredjeländers inflytande i syfte att förhindra hot mot den allmänna ordningen i 

gemenskapen, allmänhetens säkerhet och unionsmedborgarnas välfärd. Sådana åtgärder är 

också nödvändiga för att efterlevnaden av bestämmelserna om effektiv åtskillnad ska kunna 

säkerställas. 

 

(23) Det är nödvändigt att se till att systemansvariga för lagringssystemen är oberoende i syfte 

att förbättra tredje parts tillträde till lagringsanläggningar när detta är tekniskt eller 

ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt tillträde till systemet för leverans till kunderna. Det 

är därför lämpligt att lagringsanläggningar drivs genom juridiskt skilda enheter som har 

faktisk rätt att fatta beslut när det gäller de tillgångar som behövs för att underhålla, driva 

och utveckla lagringsanläggningarna. Det är också nödvändigt att öka öppenheten kring 

lagringskapacitet som erbjuds tredje part genom att förpliktiga medlemsstaterna att 

fastställa och offentliggöra en icke-diskriminerande och tydlig ram som omfattar lämpliga 

tillsynsformer för lagringsanläggningar. 

 

(24) Icke-diskriminerande tillträde till distributionsnätet är avgörande för tillgången till 

slutkunderna. Diskrimineringsriskerna när det gäller tredje parts tillträde och investeringar 

är dock mindre på distributionsnivå än på överföringsnivå, eftersom överbelastningen och 

produktionsintressenas inflytande i allmänhet inte är så betydande på distributionsnivån 

som på överföringsnivån. I enlighet med direktiv 2003/55/EG blev funktionell åtskillnad av 

systemansvariga för distributionssystemet dessutom obligatoriskt först från och med den 1 

juli 2007 och det saknas ännu en utvärdering dess effekter på den inre marknaden. För att 

skapa lika villkor på slutkundsnivå bör systemansvariga för distributionssystem övervakas 

så att de hindras från att dra fördel av sin vertikala integration när det gäller deras 

konkurrensläge på marknaden, framför allt i förhållande till hushållskunder och icke-

hushållskunder. 

 

(25) Medlemsstaterna bör vidta konkreta åtgärder för att främja ökad användning av biogas 

och gas från biomassa, och producenter av sådan gas måste garanteras icke-

diskriminerande tillträde till gassystemet, förutsatt att detta tillträde är förenligt med de 

kontinuerligt relevanta tekniska föreskrifterna och säkerhetsstandarderna.  

 

(26) Genom direktiv 2003/55/EG infördes krav på medlemsstaterna att utse nationella 

tillsynsmyndigheter med särskilda befogenheter. Erfarenheterna visar dock att regleringens 

effektivitet ofta påverkas negativt av att de nationella tillsynsmyndigheterna inte är 

tillräckligt självständiga gentemot staten, samt har otillräckliga befogenheter och för lite 

handlingsfrihet. Därför uppmanade Europeiska rådet vid sitt ovannämnda möte i Bryssel ║ 



kommissionen att utarbeta lagförslag för ytterligare harmonisering av de nationella 

energitillsynsmyndigheternas befogenheter och förstärkning av deras oberoende. 

 

(27) De nationella tillsynsmyndigheterna behöver kunna fatta beslut i alla relevanta 

tillsynsfrågor om den inre marknaden ska kunna fungera ordentligt. De måste också vara 

fullständigt oberoende av övriga ▌intressen inom offentliga och privata bolag. 

 

(28) De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att fatta bindande beslut avseende 

nätoperatörer och kunna utfärda effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner för 

nätoperatörer som inte fullgör sina skyldigheter. De bör även få befogenhet att fatta beslut, 

oavsett tillämpningen av konkurrensbestämmelserna, om lämpliga åtgärder för nättillträde 

i syfte att uppnå den effektiva konkurrens som är nödvändig för att marknaden ska fungera 

korrekt, att säkerställa offentliga tjänster av hög kvalitet i enlighet med marknadens 

avreglering och skydda utsatta kunder, samt garantera ett fungerande konsumentskydd. 

Dessa bestämmelser ska varken påverka kommissionens befogenheter att tillämpa 

konkurrensreglerna, inklusive dess granskning av företagssammanslagningar som har en 

gemenskapsdimension, eller reglerna för den inre marknaden, såsom den fria rörligheten 

för kapital. 

 

(29) De nationella tillsynsmyndigheterna för energi- och finansmarknaderna bör samarbeta 

för att ge varandra överblick över sina respektive marknader. De bör ha befogenhet att 

utverka relevant information från naturgasföretag i form av lämpliga och tillräckliga 

undersökningar samt lösa tvister och införa effektiva sanktioner. 

 

(30) Investeringar i viktig ny infrastruktur bör prioriteras, samtidigt som man ser till att den inre 

marknaden för naturgas fungerar korrekt. För att förstärka de positiva effekterna av 

undantagna infrastrukturprojekt på konkurrens och försörjningstrygghet bör det göras en 

prövning av marknadens intresse i projektets planeringsfas, och samtidigt bör 

bestämmelserna för att hantera överbelastning tillämpas. Om ett infrastrukturprojekt 

sträcker sig över mer än en medlemsstats territorium bör byrån ║ behandla ansökan om 

undantag i syfte att bättre beakta dess gränsöverskridande följder och underlätta 

administrationen. Med anledning av den exceptionella riskprofil som kännetecknar 

genomförandet av de undantagna större infrastrukturprojekten, bör det vara möjligt att 

tillfälligt bevilja leverantörs- och produktionsföretag partiella undantag från 

bestämmelserna om åtskillnad för projekten i fråga. Med tanke på försörjningstryggheten 

bör detta särskilt gälla nya rörledningar inom gemenskapen som transporterar gas från 

tredjeländer till gemenskapen. 

 

(31) Den inre marknaden för gas har vissa brister när det gäller likviditet och insyn, vilket 

hindrar effektiv resursfördelning, riskgardering och marknadstillträde för nya företag. 

Förtroendet för marknaden, likviditeten och antalet marknadsaktörer måste öka. Därför 

måste tillsynen av företag verksamma på området för gasförsörjning ökas. Sådana krav bör 

vara förenliga med och inte påverka befintlig gemenskapslagstiftning beträffande 

finansmarknaderna. De nationella tillsynsmyndigheterna för energisektorn och för 

finansmarknaden måste samarbeta för att få en överblick över berörda marknader.  

 

(32) Gasmarknadens strukturella stelhet, som har sin grund i koncentrationen av 

leverantörer, de långtidsavtal som ligger till grund för leveranserna och bristen på 

likviditet i slutkundsledet, leder till en ogenomskinlig prisstruktur. För att tydliggöra 

kostnadsstrukturen behövs ökad insyn i prisbildningen, varför gasföretagen måste 

åläggas att aktivt bedriva handel med gasen. 



 

▌ 

 

(33) Kraven på allmännyttiga tjänster och de gemensamma miniminormer som är en följd av 

dem måste stärkas ytterligare för att alla kunder ska kunna gynnas av konkurrensen. En 

viktig aspekt när det gäller att leverera till konsumenterna är tillgången till 

förbrukningsuppgifter och konsumenterna måste få tillgång till sina uppgifter så att de kan 

begära in offerter från flera konkurrerande företag på grundval av dessa uppgifter. 

Konsumenterna bör även ha rätt att bli ordentligt informerade om sin energiförbrukning. 

Regelbunden information om energikostnaderna uppmuntrar till att spara energi eftersom 

konsumenterna direkt ser resultaten av investeringar i energieffektivitet och ändrat 

beteende.  

 

(34) Kraven på allmännyttiga tjänster och de gemensamma miniminormer som är en följd av 

dem måste skärpas ytterligare för att säkerställa gastjänster som är tillgängliga för 

allmänheten och för små och medelstora företag.  

 

(35) Medlemsstaterna bör se till att individuella smarta mätare installeras i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv 

slutanvändning av energi och om energitjänster1, för att ge konsumenterna korrekt 

information om energiförbrukningen och för att se till att slutanvändningen blir effektiv. 

 

(36) Konsumenterna bör stå i centrum för detta direktiv. Befintliga konsumenträttigheter 

måste stärkas och tryggas, omfatta insyn och medge större representation. 

Konsumentskydd innebär att alla kunder ska kunna dra nytta av en konkurrensutsatt 

marknad. De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att konsumenternas rättigheter 

respekteras genom att skapa incitament och införa sanktioner för företag som inte följer 

konsumentskyddsreglerna och konkurrenslagstiftningen. 

 

(37) Konsumenterna bör få tydlig och begriplig information om sina rättigheter inom 

energisektorn. Efter sitt meddelande av den 5 juli 2007 med titeln "Mot en europeisk 

stadga om energikonsumenters rättigheter" bör kommissionen, efter att ha samrått med 

berörda intressenter, bland andra nationella tillsynsmyndigheter, 

konsumentorganisationer och arbetsmarknadens parter, lägga fram en tillgänglig, 

användarvänlig stadga över de rättigheter som energikonsumenterna redan har enligt 

gällande gemenskapslagstiftning, inbegripet detta direktiv. Energileverantörerna bör se 

till att alla konsumenter får ett exemplar av stadgan och att den finns tillgänglig för 

allmänheten. 

 

(38) För att bidra till försörjningstryggheten i solidarisk anda bör medlemsstaterna, särskilt i 

händelse av en kris i energiförsörjningen, samarbeta nära med varandra. Rådets 

direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad 

naturgasförsörjning2 bör tjäna som grund för detta samarbete.  
 

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

integrationen av sina inhemska marknader och samarbetet mellan nätoperatörer på 

europeisk och regional nivå. Initiativ för regional integration är ett viktigt led på vägen 

mot den integration av de inre energimarknaderna som är slutmålet. Den regionala 

                                                 
1  EUT L 114, 27.4.2006, s. 64. 
2  EUT L 127, 29.4.2004, s. 92. 



nivån möjliggör en snabbare integrationsprocess genom att berörda aktörer – särskilt 

medlemsstater, nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem 

– kan samarbeta beträffande specifika problem.  

 

(40) Ett av huvudmålen med detta direktiv bör vara att utveckla ett verkligt 

gemenskapstäckande ledningsnät, varför byrån bör ansvara för regleringen av 

gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader. 
 

(41) De nationella tillsynsmyndigheterna bör förse marknaden med information, också för att 

kommissionen ska kunna utöva sin roll som observatör och övervakare av den europeiska 

marknaden för gas och dess utveckling på kort, medellång och lång sikt. Aspekter som ska 

beaktas är tillgång och efterfrågan, infrastruktur för distribution och överföring, 

gränsöverskridande handel, investeringar, grossist- och konsumentpriser, marknadens 

likviditet samt miljö- och effektivitetsförbättringar. 

 

(42) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att skapa en väl fungerande inre marknad för 

gas, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund 

av dess omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen 

vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

 

(43) Medlemsstaterna bör tillsammans med berörda arbetsmarknadsparter betrakta följderna 

av att ändra direktiv 2003/55/EG, särskilt avseende de olika modellerna för att säkra 

oberoendet för de systemansvariga för överföringssystem, när det gäller arbetstagarnas 

anställning, arbetsförhållanden och rätt till information, samråd och delaktighet, med 

målet att lindra de negativa följderna. 

 

(44) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 september 2005 

om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten1 ger kommissionen möjlighet att anta 

riktlinjer i syfte att uppnå den harmoniseringsgrad som krävs. Sådana riktlinjer, som 

således blir bindande genomförandeåtgärder, är ett användbart hjälpmedel som snabbt kan 

ändras om det skulle behövas.  

 

(45) Enligt direktiv 2003/55/EG ska vissa åtgärder antas i enlighet med rådets 

beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid 

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2. 

 

(46) Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG3 genom vilket det införs 

ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd 

vilka är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i 

enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att komplettera det 

med nya icke-väsentliga delar. 

▌ 

(47) Direktiv 2003/55/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 

 

                                                 
1 EUT L 289, 3.11.2005, s. 1. 
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. ║ 
3  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11. 



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

Ändringar av direktiv 2003/55/EG 

 

Direktiv 2003/55/EG ska ändras på följande sätt: 

 

1.  Artikel 1.2 ska ersättas med följande: 

 

"2.  De bestämmelser som fastställs i detta direktiv för naturgas, inbegripet 

kondenserad naturgas (LNG), ska även, utan någon diskriminering, gälla biogas och gas 

från biomassa eller andra typer av gas om det är tekniskt möjligt och säkert att föra in 

dessa gaser i och transportera dem genom systemet för naturgas." 

 

2.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

 

 a)  led 3 ska ersättas med följande: 

 

"3.  "överföring": transport, vars avsikt är tillhandahållande till kunder, men inte 

leverans, av naturgas genom ett nät som i huvudsak består av 

högtrycksrörledningar, utom tidigare led i rörledningsnätet eller den del av 

högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution 

av naturgas," 

 

b)  led 9 ska ersättas med följande: 

 

"9.  "lagringsanläggning": en anläggning som används för lagring av naturgas 

och som ägs och/eller drivs av ett naturgasföretag, inbegripet den del av 

LNG-anläggningen som används för lagring men undantaget den del som 

uteslutande används för produktionsverksamhet, och undantaget 

anläggningar som uteslutande är förbehållna systemansvariga för 

överföringssystemet när de utför sina uppgifter," 

 

c)  led 14 ska ersättas med följande: 

 

"14. "stödtjänster": de tjänster som är nödvändiga för tillträdet till och driften av 

överförings- och/eller distributionsnät och/eller LNG-anläggningar och/eller 

lagringsanläggningar, inklusive lastbalansering och blandning och injektion 

av inerta gaser, men undantaget anläggningar som enbart är reserverade för 

systemansvariga för överföringssystemet när de utför sina uppgifter," 

 

d)  led 17 ska ersättas med följande: 

 

"17. "sammanlänkning": en långväga gasledning som passerar eller sträcker sig 

över en gräns mellan två medlemsstater och som huvudsakligen syftar till att 

koppla samman dessa medlemsstaters nationella överföringssystem." 

 

e) led 20 ska ersättas med följande ║: 

 

"20.  "vertikalt integrerat företag": ett naturgasföretag eller en grupp av 

naturgasföretag där samma person(er) direkt eller indirekt har rätt att utöva 



kontroll enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 

januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 

koncentrationsförordning)*, och där de berörda företagen/den berörda gruppen 

bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring, distribution, LNG 

eller lagring och minst ett av områdena produktion eller leverans av naturgas, 

________________ 

* EUT L 24, 29.1.2004, s. 1." 

 

f) följande led ║ ska läggas till:  

 

"34.  "avtal om leverans av gas": ett avtal om leverans av naturgas, som dock inte 

inbegriper ett gasderivat, 

 

35.  "gasderivat": ett finansiellt instrument som beskrivs i något av avsnitten C5, 

C6 eller C7 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av 

den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument, och som avser 

naturgas, 

 

36.  "kontroll": rättigheter, avtal eller andra medel som, antingen var för sig eller 

tillsammans och med hänsyn till alla faktiska eller rättsliga förhållanden, ger 

möjlighet att utöva ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt genom 

 

a)  äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar eller en 

del av dessa, 

 

b)  rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på 

sammansättningen av ett företags organ och dessas voteringar eller beslut. 

 

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. 

 

37.  "isolerad marknad": en medlemsstat som saknar sammanlänkning med 

andra medlemsstaters nationella överföringssystem och/eller vars 

gasförsörjning kontrolleras av en eller flera personer från ett tredjeland. 

 

38.  "projekt av europeiskt intresse": ett gasinfrastrukturprojekt som leder till att 

nya gaskällor blir tillgängliga för gemenskapen och till att gasleveranserna 

blir mer diversifierade i mer än en medlemsstat. 
 

39.  "rättvis och obehindrad konkurrens på en öppen marknad": gemensamma 

möjligheter och lika tillträde för alla leverantörer inom Europeiska unionen, 

vilket är en uppgift som medlemsstaterna, de nationella 

tillsynsmyndigheterna och byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (byrån) inrättad genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr .../2008 av den ... [om inrättande av en byrå för 

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter]** ska garantera, 

 

 

40.  "energifattigdom": när medlemmarna av ett hushåll inte har råd att värma 



upp bostaden till en godtagbar standard enligt WHO:s rekommendationer." 

 

41.  "överkomligt pris": ett pris som har fastställts av medlemsstaterna på 

nationell nivå i samråd med de nationella tillsynsmyndigheterna, 

arbetsmarknadens parter och relevanta intressenter och med beaktande av 

definitionen av energifattigdom i led 40, 

 

42.  "industriområde": ett privatägt geografiskt område med ett naturgasnät som 

förvaltas av ett bolag med en koppling till överförings- eller 

distributionsnätet, 

 

a)  som främst försörjer nätoperatörens eller anslutna företags industriella 

verksamhet, eller 

 

b) som försörjer ett begränsat antal industriella användare eller kunder 

med koppling till den industriella verksamheten på industriområdet. 

 

_____________________ 

* EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. 
** EUT L ... " 

 

3.  Artikel 3 ska ersättas med följande: 

 

a) punkt 2 ska ersättas med följande: 

 

"2.  Medlemsstaterna får med beaktande fullt ut av tillämpliga bestämmelser i 

fördraget, särskilt artikel 86 i detta, i det allmänna ekonomiska intresset ålägga 

naturgasföretag att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, vilka kan avse 

tillförlitlighet, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundenhet och kvalitet samt 

miljöskydd, inbegripet energieffektivitet och klimatskydd." 
 

b)  punkt 3 ska ersättas med följande: 

 

"3. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare, 

och de ska särskilt se till att utsatta förbrukare får tillräckligt skydd, bl.a. genom 

förbud mot avstängning av pensionärer och personer med funktionshinder under 

vintern. Medlemsstaterna ska i detta sammanhang erkänna energifattigdomen och 

tillhandahålla definitioner av utsatta kunder. Medlemsstaterna ska se till att 

rättigheter och skyldigheter gentemot utsatta kunder tillämpas och ska framför allt 

vidta åtgärder för att skydda slutförbrukare i avlägsna områden. De ska garantera 

en hög konsumentskyddsnivå, särskilt i form av klara och begripliga avtalsvillkor, 

allmän information och mekanismer för tvistlösning. Medlemsstaterna ska se till 

att berättigade kunder i praktiken enkelt kan byta till en ny leverantör. Åtminstone 

när det gäller hushållskunder ska dessa åtgärder omfatta dem som anges i bilaga 

A." 
 

c)  följande punkter ska läggas till efter punkt 3: 

 

"3a.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med 

energifattigdom i sina nationella handlingsplaner i syfte att åstadkomma en reell 



minskning av antalet människor som drabbas av energifattigdom, och 

medlemsstaterna ska anmäla dessa åtgärder till kommissionen. Varje medlemsstat 

ska ansvara för att i enlighet med subsidiaritetsprincipen fastställa en nationell 

definition av energifattigdom, i samråd med de nationella tillsynsmyndigheterna 

och berörda parter, med hänvisning till artikel 2.40. Sådana åtgärder får inbegripa 

förmåner inom de sociala trygghetssystemen, stöd till 

energieffektivitetsförbättringar och energiproduktion till lägsta möjliga pris och 

ska inte hindra öppnandet av marknaderna enligt vad som föreskrivs i artikel 23. 

Kommissionen ska tillhandahålla vägledning för övervakning av dessa åtgärders 

inverkan på energifattigdomen och på marknadens funktionssätt. 
 

3b.  Medlemsstaterna ska se till att alla kunder har rätt att få naturgas levererat 

av en leverantör, under förutsättning att denne samtycker, oberoende av i vilken 

medlemsstat leverantören har sitt tillstånd eller i övrigt är godkänd. För detta 

ändamål ska medlemsstaterna vidta alla åtgärder som behövs för att företag som är 

godkända som leverantörer i en annan medlemsstat ska kunna leverera till kunder 

utan att vara tvungna att uppfylla ytterligare villkor." 

 

d)  punkt 4 ska ersättas med följande: 

 

"4.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppnå målen för social 

och ekonomisk sammanhållning, i syfte att sänka låginkomsthushållens kostnader 

för gas och säkerställa samma villkor för de kunder som bor i avlägsna områden 

och att målen för miljöskydd uppfylls. Dessa åtgärder inbegriper åtgärder för 

styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan och metoder för att bekämpa 

klimatförändringarna, samt försörjningstrygghet och kan också 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." 
 

e)  följande punkter ska införas efter punkt 4: 

 

"4a.  I syfte att främja energieffektivitet ska de nationella tillsynsmyndigheterna 

ålägga naturgasföretagen att införa prisformler som stiger i takt med 

förbrukningen, samt säkerställa att kunderna och de systemansvariga för 

distributionsnäten medverkar aktivt till systemverksamhet genom att stödja 

införandet av åtgärder som syftar till att optimera gasförbrukningen, särskilt under 

toppbelastningsperioder. Sådana prisformler ska, i kombination med införandet av 

smarta mätare och nät, främja ett energieffektivt beteende och lägsta möjliga 

kostnader för hushållskunder, särskilt hushåll som lever i energifattigdom. 
 

4b.  Medlemsstaterna ska se till att det inrättas en enda kontaktpunkt i varje land 

där konsumenterna kan få tillgång till nödvändig information om sina rättigheter, 

gällande lagstiftning och möjligheter till prövning vid tvister." 
 

f) följande punkt ska införas efter punkt 5: 

 

"5a.  Genomförandet av detta direktiv får inte ha några negativa följder för de 

berörda arbetstagarnas anställning, arbetsförhållanden och rätt till information, 

samråd och delaktighet. Medlemsstaterna ska samråda med de berörda 

arbetsmarknadsparterna beträffande genomförandet av eventuella ändringar av 



detta direktiv i syfte att begränsa sådana negativa. Kommissionen ska rapportera 

till kommittéerna för social dialog inom gas- och elsektorn om de samråd och 

åtgärder som har genomförts." 
 

4.  Artikel 4.2 ska ersättas med följande: 

 

"2.  Om medlemsstaterna har ett tillståndssystem ska de fastställa objektiva och icke-

diskriminerande kriterier, som ska uppfyllas av företag som ansöker om tillstånd för att 

bygga och/eller driva naturgasanläggningar eller som ansöker om tillstånd att leverera 

naturgas. Medlemsstaterna ska under inga omständigheter ha rätt att koppla tillståndet 

till kriterier som ger de behöriga myndigheterna rätt att handla efter egen prövning. De 

icke-diskriminerande kriterierna och förfarandena för att bevilja tillstånd ska 

offentliggöras. Medlemsstaterna ska se till att tillståndsförfaranden för anläggningar, 

rörledningar och tillhörande utrustning beaktar projektets betydelse för den inre 

energimarknaden." 

 

5. Följande artiklar ║ ska införas efter artikel 5: 

 

"Artikel 5a 

Regional solidaritet  

 

1.  För att säkra försörjningstryggheten på den inre marknaden för naturgas ska 

medlemsstaterna, utan att lägga en oproportionerlig börda på marknadsaktörerna, 

samarbeta i syfte att främja regional och bilateral solidaritet. 

 

2.  Detta samarbete ska omfatta situationer som resulterar i eller som på kort sikt troligen 

kommer att resultera i allvarliga avbrott i försörjningen som påverkar en medlemsstat. Det 

ska omfatta följande: 

 

a) Samordning av de nationella åtgärder för krissituationer som nämns i artikel 8 i 

direktiv 2004/67/EG. 

 

b) Identifiering och, vid behov, utveckling eller uppgradering av sammanlänkningar av 

el- och naturgasnät. 

 

c) Villkor och praktiska metoder för ömsesidigt stöd. 

 

3.  Kommissionen, de andra medlemsstaterna och marknadsaktörerna ska hållas 

informerade om detta samarbete. 

 

▌ 

 

Artikel 5b 

Främjande av regionalt samarbete 

 

1.  Nationella tillsynsmyndigheter ska samarbeta i syfte att harmonisera marknadens 

utformning och integrera sina inhemska marknader på åtminstone en regional nivå, som 

ett första steg mot en helt liberaliserad inre gasmarknad. De ska i synnerhet främja 

samarbetet mellan nätoperatörer på regional nivå och underlätta deras integration på 

regional nivå med målet att skapa en konkurrensutsatt europeisk marknad, underlätta 

harmoniseringen av sina lagar, föreskrifter och tekniska ramar och, framför allt, 



integrera de "elöar" som för närvarande förekommer i unionen. Medlemsstaterna ska 

också främja gränsöverskridande och regionalt samarbete mellan nationella 

tillsynsmyndigheter. 

 

2.  Byrån ska samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna och de 

systemansvariga för överföringssystemen i enlighet med kapitel III och IV för att 

garantera tillnärmning mellan regelverken i de olika regionerna och skapa en 

konkurrensutsatt inre marknad. Om byrån anser att det krävs bindande regler för detta 

samarbete ska den avge lämpliga rekommendationer. På regionala marknader ska byrån 

anses vara den behöriga myndigheten inom de områden som anges i artikel 24d." 
 

6. Artikel 7 ska ersättas med följande: 

 

"Artikel 7 

Åtskillnad av överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem 

 

1.  Medlemsstaterna ska se till att följande bestämmelser är uppfyllda från och med den 

...*: 

 

a)  Varje företag som äger ett överföringssystem ska fungera som systemansvarig för 

överföringssystemet.  

 

b)  Samma person(er) får inte, vare sig individuellt eller gemensamt 

 

i)  direkt eller indirekt utöva kontroll över ett företag som bedriver produktions- 

eller leveransverksamhet, eller direkt eller indirekt utöva kontroll över, ha något 

intresse i eller utöva någon rättighet över en systemansvarig för 

överföringssystem ▌, eller 

 

ii)  direkt eller indirekt utöva kontroll över en systemansvarig för 

överföringssystem ▌, eller direkt eller indirekt utöva kontroll över, ha något 

intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver produktions- 

eller leveransverksamhet. 

 

c)  Samma person(er) får inte för en systemansvarig för överföringssystem ▌ utse 

ledamöter till tillsynsorgan, styrelse eller organ som juridiskt företräder företaget, 

eller direkt eller indirekt utöva kontroll över, ha något intresse i eller utöva någon 

rättighet över ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.  

 

d)  Samma person får inte vara ledamot i tillsynsorgan, styrelse eller organ som juridiskt 

företräder företaget för både ett företag som bedriver produktions- eller 

leveransverksamhet och en systemansvarig för överföringssystem eller ett 

överföringssystem. 

 

e)  Samma person(er) får inte driva överföringssystemet enligt förvaltningsavtal eller 

utöva kontroll utan ägande på annat sätt, och direkt eller indirekt utöva kontroll eller 

ha något intresse i eller utöva någon rättighet över ett företag som bedriver 

produktions- eller leveransverksamhet. 
 

2.  De intressen och rättigheter som avses i punkt 1 b ska i synnerhet omfatta 

 



a) äganderätten till en del av kapitalet eller företagets tillgångar, 

 

b) rätten att rösta,  

 

c) rätten att utse ledamöter till tillsynsorgan, styrelse eller organ som juridiskt företräder 

företaget, eller 

 

d) rätten till utdelning eller annan del av vinsten. 

 

3.  I punkt 1 b ska begreppen "företag som bedriver produktions- eller 

leveransverksamhet", "systemansvarig för överföringssystem" och "överföringssystem" 

omfatta det som avses med dessa begrepp i ║ direktiv 2003/54/EG ║. 

 

║ 

 

4.  Medlemsstaterna ska övervaka processen för åtskillnad av vertikalt integrerade 

företag och lämna in en lägesrapport till kommissionen. 
 

5.  Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 b–c till och med den ...**, under 

förutsättning att den systemansvarige för överföringssystemet inte ingår i ett vertikalt 

integrerat företag. 

 

6.  Den skyldighet som avses i punkt 1 a ska anses vara fullgjord då flera företag som 

äger överföringssystem har upprättat ett samarbetsbolag som för de berörda 

överföringssystemen fungerar som systemansvarig för överföringssystem i flera 

medlemsstater. ▌ 

 

7.  Om en person som avses i punkt 1 b-e är en medlemsstat eller ett annat offentligt 

organ, ska två skilda offentliga organ som, å ena sidan, utövar kontroll över en 

systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem och, å andra sidan, 

utövar kontroll över ett företag som fyller en produktions- eller leveransfunktion, inte 

anses vara samma person(er).  

 

8.  Medlemsstaterna ska se till att sådan kommersiellt känslig information som avses i 

artikel 10.1 som innehas av en systemansvarig för överföringssystem som har ingått i ett 

vertikalt integrerat företag och personal hos en sådan systemansvarig för överföringssystem 

inte överförs till företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet. 

 

9.  Om överföringssystemet den ...*** tillhör ett vertikalt integrerat företag, får 

medlemsstaterna besluta att inte tillämpa punkt 1. 

 

I så fall ska medlemsstaterna följa bestämmelserna i kapitel IVa. 

 

Vertikalt integrerade företag som äger ett överföringssystem får inte i något fall hindras 

från att vidta åtgärder i syfte att uppfylla villkoren i punkt 1. 

 

______________ 

*  Ett år efter datumet för införlivande av direktiv .../.../EG [om ändring av direktiv 

2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]. 
**  Två år efter datumet för införlivande av direktiv .../.../EG [om ändring av direktiv 



2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]. 

*** Datum för ikraftträdandet av direktiv .../.../EG [om ändring av direktiv 2003/55/EG 

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]." 

 

7. Följande artiklar ║ ska införas efter artikel 7: 

 

"Artikel 7a 

Kontroll över ägare av och systemansvariga för överföringssystem 

 

1.  Utan att det påverkar gemenskapens internationella åtaganden får inte 

överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem kontrolleras av en eller flera 

personer från tredjeland. 

 

2.  Undantag från punkt 1 får medges till följd av gemenskapens avtal med ett eller flera 

tredjeländer, som syftar till att lägga fast gemensamma regler för investeringar i 

energisektorn och att öppna energimarknaden i ett tredjeland även för företag som är 

etablerade i Europeiska unionen. 

 

Artikel 7b 

Utnämning av och intyg för systemansvariga för överföringssystem 

 

1.  Företag som äger ett överföringssystem och som av den nationella 

tillsynsmyndigheten, i enlighet med ║ intygsförfarandet i denna artikel, intygats uppfylla 

villkoren i artiklarna 7.1 och 7a ska av medlemsstaterna godkännas och utnämnas till 

systemansvariga för överföringssystemet. Utnämningen av systemansvariga för 

överföringssystem ska anmälas till kommissionen och offentliggöras i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

 

2.  Utan att det påverkar gemenskapens internationella åtaganden ska ansökan om intyg 

från ägaren av eller den systemansvarige för överföringssystem som kontrolleras av en eller 

flera personer från tredjeland i enlighet med artikel 7a avslås, såvida inte ägaren av eller 

den systemansvarige för överföringssystemet påvisar att det inte finns någon möjlighet för 

den berörda enheten att, i strid mot artikel 7.1, direkt eller indirekt påverkas av någon 

operatör som är verksam inom produktion eller leverans av gas eller el eller av något 

tredjeland.  

 

3.  Systemansvariga för överföringssystem ska till den nationella tillsynsmyndigheten 

anmäla planerade transaktioner som kan komma att kräva en omprövning av huruvida de 

uppfyller kraven i artiklarna 7.1 och 7a. 

 

4.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka att systemansvariga för 

överföringssystem kontinuerligt uppfyller kraven i artiklarna 7.1 och 7a. För att säkerställa 

att kraven uppfylls ska de i följande fall inleda ett intygsförfarande: 

 

a)  Efter anmälan från systemansvariga för överföringssystem i enlighet med punkt 3.  

 

b)  På eget initiativ då de får vetskap om att en planerad förändring när det gäller 

rättigheter för eller inflytande över ägare av eller systemansvariga för 

överföringssystemet kan leda till en överträdelse av artiklarna 7.1 och 7a, eller då de 

har anledning att misstänka att en sådan överträdelse har skett. 



 

c)  Efter en motiverad begäran från kommissionen. 

 

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska fatta beslut om intyg för en systemansvarig 

för överföringssystem inom fyra månader från den dag då denne inkom med anmälan eller 

kommissionen överlämnade sin begäran. ║ Intyget ska anses vara beviljat om de nationella 

tillsynsmyndigheterna inte fattar ett beslut inom denna period. Tillsynsmyndighetens 

uttryckliga eller underförstådda beslut träder i kraft först efter det att det förfarande som 

beskrivs i punkterna 6–9 har avslutats och enbart om kommissionen inte gör några 

invändningar mot beslutet. 

 

6.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla det uttryckliga eller 

underförstådda beslutet om intyg för en systemansvarig för överföringssystem till 

kommissionen, och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter avseende detta beslut. 

 

7.  Kommissionen ska pröva anmälan så snart den har mottagits. Om kommissionen 

anser att den nationella tillsynsmyndighetens beslut ger anledning till allvarliga tvivel 

beträffande dess förenlighet med artiklarna 7.1, 7a eller 7b.2 ska den inom två månader från 

det att den mottog anmälan besluta att inleda ett förfarande. Kommissionen ska i sådana fall 

ge den nationella tillsynsmyndigheten och den berörda systemansvariga för 

överföringssystemet tillfälle att yttra sig. Om kommissionen behöver kompletterande 

uppgifter får tvåmånadersperioden förlängas med ytterligare två månader, räknat från det 

datum de kompletterande uppgifterna mottogs. 

 

8.  Om kommissionen beslutar att inleda ett förfarande ska den inom ║ fyra månader 

från den dag då det beslutet fattas utfärda ett slutgiltigt beslut om att 

 

a)  inte göra några invändningar mot den nationella tillsynsmyndighetens beslut 

 

eller 

 

b)  begära att den berörda nationella tillsynsmyndigheten ändrar eller återkallar sitt 

beslut om den anser att villkoren i artiklarna 7.1, 7a eller 7b.2 inte är uppfyllda.  

 

9.  Om kommissionen inte beslutar att inleda ett förfarande eller inte fattar något 

slutgiltigt beslut inom de tidsfrister som anges i punkterna 7 och 8 ska det anses att den inte 

har några invändningar mot den nationella tillsynsmyndighetens beslut.  

 

10.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska följa kommissionens beslut om att ändra eller 

återkalla beslutet om intyg inom fyra veckor, och ska informera kommissionen om detta. 

 

11.  De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen har rätt att från 

systemansvariga för överföringssystem och företag som bedriver produktions- eller 

leveransverksamhet begära sådan information som är relevant för fullgörandet av deras 

skyldigheter enligt denna artikel. 

 

12.  De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska behandla kommersiellt 

känsliga uppgifter konfidentiellt. 

 

▌ 

 



13.  De förfaranden som fastställs i denna artikel, särskilt avseende de begränsningar 

som fastställs i punkt 2, ska inte tillämpas på rörledningar i tidigare led, som endast är 

avsedda för direkt sammanlänkning av gasnät i ursprungsländerna med en 

landningspunkt inom gemenskapens territorium eller på uppgraderingar av dessa. 
 

Artikel 7c 

Utseende av systemansvariga för lagringssystem och LNG-anläggningar 

 

Medlemsstaterna ska, för en tid som de själva bestämmer med beaktande av effektivitet och 

ekonomisk balans, utse eller ålägga de naturgasföretag som äger lagringssystem eller LNG-

anläggningar att utse en eller flera systemansvariga." 

 

8. Artikel 8 ska ändras på följande sätt: 

 

a) punkt 1 ska ändras på följande sätt: 

 

i) led a ska ersättas med följande: 

 

"a)  ska på affärsmässiga villkor och med vederbörlig hänsyn till miljön driva, 

underhålla och utveckla säkra, tillförlitliga och effektiva överförings- och 

lagringssystem och/eller LNG-anläggningar för att säkerställa att 

marknaden är öppen för nya aktörer ." 

 

ii) följande led ska införas efter led b: 

 

"ba)  ska bygga upp tillräcklig sammanlänkningskapacitet i sin 

överföringsinfrastruktur för att tillgodose alla rimliga kapacitetsbehov, 

underlätta en effektiv marknad och uppfylla kriterierna för en trygg 

gasförsörjning," 
 

b)  punkt 3 ska ersättas med följande: 

 

"3.  Medlemsstaterna får, via sina nationella tillsynsmyndigheter, begära att den 

systemansvarige för överföringssystemet uppfyller vissa minimikrav i fråga om 

underhåll och utbyggnad av överföringssystemet, inbegripet 

sammanlänkningskapaciteten. De nationella tillsynsmyndigheterna bör få större 

befogenheter för att säkerställa konsumentskyddet inom Europeiska unionen." 

 

c)  följande punkt ska läggas till: 

 

"4a.  När de systemansvariga för överföringssystemen utför sina arbetsuppgifter 

ska de beakta de föreskrifter som antagits av det europeiska nätverket av 

systemansvariga för överföringssystem för gas." 
 

9. Artikel 9 ska utgå. 

 

▌ 

 

10. Artikel 10 ska ersättas med följande ║: 

 

"Artikel 10 



Sekretess när det gäller systemansvariga för och ägare till överföringssystem 

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 eller någon annan lagstadgad 

skyldighet att lämna uppgifter ska systemansvariga för överförings- och lagringssystem 

och/eller LNG-anläggningar och ägare till överföringssystem behandla kommersiellt 

känsliga uppgifter som erhålls i samband med verksamheten konfidentiellt, och förhindra 

att sådana uppgifter om den egna verksamheten som kan vara kommersiellt fördelaktiga 

röjs på ett diskriminerande sätt, och ska framför allt inte röja kommersiellt känsliga 

uppgifter för andra delar av företaget såvida inte detta är nödvändigt för att genomföra en 

affärstransaktion. För att efterlevnaden av reglerna om åtskillnad av information ska kunna 

säkerställas får överföringssystemets ägare och övriga delar av företaget inte heller utnyttja 

gemensamma funktioner, med undantag av rent administrativa funktioner eller IT-

funktioner (t.ex. ingen gemensam juridisk avdelning). 

 

2.  Systemansvariga för överförings- och lagringssystem och/eller LNG-anläggningar får 

inte, i samband med försäljning eller köp av naturgas från anknutna företag, missbruka 

kommersiellt känsliga uppgifter som erhållits från tredje part i samband med 

tillhandahållande av eller förhandlingar om tillträde till systemet. 

 

3.  Vad som utgör kommersiellt känsliga uppgifter ska fastställas genom användning 

av objektiva och öppna kriterier." 
 

11.  Artikel 12 ska ändras på följande sätt: 

 

a) punkt 1 ska ersättas med följande: 

 

"1.  Varje systemansvarig för ett distributionssystem ska säkerställa systemets 

långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på distribution av gas och på 

ekonomiska villkor driva, underhålla och bygga ut ett säkert, tillförlitligt och 

effektivt distributionssystem inom sitt område med vederbörlig hänsyn till miljön 

och främjandet av energieffektivitet." 

 

b)  punkt 4 ska ersättas av följande: 

 

"4.  Varje systemansvarig för ett distributionssystem ska förse systemanvändare 

med den information de behöver för effektivt tillträde till och användning av 

systemet." 

 

c)  följande punkter ska införas efter punkt 4: 

 

"4a.  Den systemansvarige för distributionssystemet ska inom ...* översända till 

den relevanta tillsynsmyndigheten ett förslag som beskriver de lämpliga 

informations- och kommunikationssystem som krävs för att tillhandahålla den 

information som avses i punkt 4. Förslaget ska bl.a. främja användningen av 

elektroniska tvåvägsmätare som ska tillgängliggöras för samtliga kunder inom 

...**, aktiv medverkan av slutförbrukare och leverantörer av distribuerad 

produktion i systemdriften samt informationsflöde i realtid mellan systemansvariga 

för överförings- respektive distributionssystemen i syfte att optimera utnyttjandet av 

alla tillgängliga resurser i fråga om produktion, nät och efterfrågan. 
 

4b.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska inom ...*** godkänna eller förkasta 



de förslag som avses i punkt 4a. De nationella tillsynsmyndigheterna ska se till att 

de olika informations- och kommunikationssystem som ska införas är fullt 

kompatibla med varandra. De får i detta syfte utfärda riktlinjer och föreskriva 

ändringar i de förslag som avses i punkt 4a. 
 

4c.  Innan den nationella tillsynsmyndigheten underrättar den systemansvarige 

för distributionssystemet om sitt beslut angående det förslag som avses i punkt 4a 

ska den informera byrån eller, om byrån ännu inte har påbörjat sin verksamhet 

drift, kommissionen om detta. Byrån eller kommissionen ska se till att den 

information och de kommunikationssystem som ska användas underlättar en 

utveckling av den inre marknaden för gas och inte skapar nya tekniska hinder. 

 

_______________ 

* Ett år efter ikraftträdandet av direktiv …/…/EG [om ändring av direktiv 2003/55/EG 

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]. 

** Tio år efter ikraftträdandet av direktiv …/…/EG [om ändring av direktiv 2003/55/EG 

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]. 

*** Två år efter ikraftträdandet av direktiv …/…/EG [om ändring av direktiv 

2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]." 
 

12.  Följande kapitel ska införas efter kapitel IV: 
 

"KAPITEL IVa 

Oberoende systemansvariga för överföringssystem 

 

Artikel 12a 

Tillämpningsområde 

 

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas när en medlemsstat beslutar att inte 

tillämpa artikel 7.7. 

 

Artikel 12b 

Tillgångar, utrustning, personal och identitet 

 

1.  De systemansvariga för överföringssystem ska förses med alla personella, fysiska 

och ekonomiska resurser som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta direktiv 

och för en regelbunden överföring av gas, under följande förutsättningar:  

 

a)  Tillgångar som krävs för en regelbunden överföring av gas inklusive 

överföringsnätet, ska ägas av systemansvariga för överföringssystem. 

 

b)  Personal som krävs för en regelbunden överföring av gas, inbegripet alla 

arbetsuppgifter vid företaget, ska vara anställd av de systemansvariga för 

överföringssystem. 

 

c)  Uthyrning av personal och leverans av tjänster från eller till någon del av det 

vertikalt integrerade företaget ska vara förbjuden. 

 

d)  Tillräckliga ekonomiska resurser för framtida investeringsprojekt och/eller för 

ersättande av befintliga tillgångar ska finnas tillgängliga, främst genom det 

vertikalt integrerade företaget efter en vederbörlig begäran från den 



systemansvarige för överföringssystem inom ramen för den årliga 

finansieringsplanen som avses i artikel 12f.  

 

e)  De systemansvariga för överföringssystem får inte anlita samma externa 

uppdragstagare eller konsulter som det vertikalt integrerade företaget och de får 

inte dela informationssystem eller IT-utrustning, fysiska lokaler eller 

säkerhetssystem. 

 

2.  Den verksamhet som avses med regelbunden överföring av gas ska utöver den 

verksamhet som nämns i artikel 8 omfatta åtminstone följande: 

 

a)  Att företräda den systemansvarige för överföringssystemet utåt och hålla kontakt 

med tredje part och tillsynsmyndigheter. 

 

b)  Att företräda den systemansvarige för överföringssystemet inom det europeiska 

nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas.  

 

c)  Att bevilja och hantera tredjepartstillträde. 

 

d)  Att inkassera avgifter som är kopplade till överföringssystemet, bland annat 

tillträdes- och balanseringsavgifter för stödtjänster såsom gasbehandling och 

tjänsteinköp (balanseringskostnader och energi för förluster). 

 

e)  Att driva, underhålla och bygga ut överföringssystemet. 

 

f)  Att planera investeringar för att systemet på lång sikt ska kunna motsvara en rimlig 

efterfrågan och garantera försörjningstrygghet. 

 

g)  Att bilda lämpliga samriskbolag, med en eller flera systemansvariga för 

överföringssystem, gasbörser m.fl. i syfte att utveckla regionala marknader eller 

underlätta avregleringsprocessen. 

 

h)  Att utföra samtliga företagstjänster, inbegripet juridiska tjänster, redovisning och 

IT-tjänster. 

 

3.  De systemansvariga för överföringssystem ska vara aktiebolag i enlighet med 

artikel 1 i direktiv 68/151/EEG. 

 

4.  De systemansvariga för överföringssystem får vid kommunikation och 

varumärkesprofilering inte skapa förvirring vad gäller den separata identitet som det 

vertikalt integrerade företaget har. 

 

5.  Räkenskaperna hos de systemansvariga för överföringssystem ska granskas av en 

annan revisor än den som granskar räkenskaperna hos det vertikalt integrerade företaget 

eller någon del av detta. 

 

Artikel 12c 

Oberoende för den systemansvarige för överföringssystem 

 

1.  Utan att det påverkar befogenheterna för ledamöterna i det tillsynsorgan som det 

vertikalt integrerade företaget utser enligt artikel 12f ska den systemansvarige för 



överföringssystemet ha faktisk beslutanderätt, oberoende av det vertikalt integrerade 

företaget, när det gäller de tillgångar som är nödvändiga för att driva, underhålla eller 

utbygga nätet. Den systemansvarige för överföringssystemet ska ha befogenhet att 

anskaffa medel på kapitalmarknaden, särskilt genom lån och kapitalökning inom ramen 

för den årliga finansieringsplan som avses i artikel 12f. 

 

2.  Dotterbolag till det vertikalt integrerade företaget som bedriver produktions- eller 

leveransverksamhet får inte direkt eller indirekt äga aktier i den systemansvarige för 

överföringssystem. Den systemansvarige för överföringssystem ska varken direkt eller 

indirekt äga aktier i något dotterbolag till det vertikalt integrerade företaget som arbetar 

med produktion eller leverans, eller erhålla aktieutdelningar eller andra ekonomiska 

förmåner från sådana dotterbolag, utom i form av intäkter från tillhandahållande av 

nätkapacitet. 

 

3.  Den systemansvariges övergripande företagsledningsstruktur och företagsform ska 

säkerställa ett effektivt oberoende för den systemansvarige för överföringssystemet i 

enlighet med detta kapitel. Det vertikalt integrerade företaget får varken fatta beslut, 

direkt eller indirekt, om den systemansvariges konkurrensåtgärder eller dagliga 

verksamhet och näthantering, eller om övrig verksamhet som är nödvändig för 

utarbetandet av den tioåriga investeringsplanen enligt artikel 12h. 

 

4.  Alla kommersiella och ekonomiska förbindelser mellan det vertikalt integrerade 

företaget och den systemansvarige för överföringssystemet, bl.a. lån från den 

systemansvarige för överföringssystemet till det vertikalt integrerade företaget, ska ske på 

marknadsvillkor. Den systemansvarige för överföringssystem ska bevara detaljerade 

uppgifter om sådana kommersiella och ekonomiska förbindelser och ska på begäran 

förse den nationella tillsynsmyndigheten med dessa. 

 

5.  Den systemansvarige för överföringssystem ska underrätta den nationella 

tillsynsmyndigheten om alla kommersiella och ekonomiska avtal som ingås med det 

vertikalt integrerade företaget. 

 

6.  Den systemansvarige för överföringssystemet ska underrätta den nationella 

tillsynsmyndigheten om de tillgängliga ekonomiska resurser som avses i artikel 12b.1 d. 

 

7.  Ett företag som av den nationella tillsynsmyndigheten intygats uppfylla villkoren i 

detta kapitel ska godkännas och utnämnas till oberoende systemansvarig av den berörda 

medlemsstaten. Intygsförfarandet i artikel 7b ska tillämpas. 

 

8.  Öppenhet är obligatoriskt för att garantera icke-diskriminering, särskilt när det 

gäller tariffer, tjänster för tredjepartstillträde, kapacitetstilldelning och balansering. 

Vertikalt integrerade företag ska vara skyldiga att avstå från sådan verksamhet som 

hindrar den systemansvarige för överföringssystem att uppfylla dessa krav. 

 

Artikel 12d 

Oberoende för den systemansvariges personal och företagsledning 

 

1.  Beslut om utnämning, förlängning, arbetsvillkor, bl.a. löner och uppsägning av 

personer med ansvar för företagsledning och/eller ledamöter av den systemansvariges 

administrativa organ, ska fattas av den systemansvariges tillsynsorgan som utsetts i 

enlighet med artikel 12f. 



 

 

2.  Identiteten och de villkor som reglerar tjänsteperioden, dess varaktighet och 

uppsägningen för personer som utnämnts av tillsynsorganet för utnämning eller 

förlängning såsom personer med ansvar för företagsledning och/eller ledamöter av den 

systemansvariges administrativa organ samt skälen till varje beslut att avsluta en sådan 

tjänsteperiod ska meddelas den nationella tillsynsmyndigheten. Dessa villkor och beslutet 

enligt punkt 1 ska endast vara bindande om den nationella tillsynsmyndigheten inom en 

treveckorsperiod efter underrättelsen inte har gjort några invändningar. Den nationella 

tillsynsmyndigheten får göra invändningar om den hyser allvarliga tvivel beträffande det 

yrkesmässiga oberoendet hos en utsedd person som ansvarar för företagsledningen 

och/eller är ledamot av något administrativt organ, eller vid ett förtida avbrytande av 

tjänsteperioden, om den hyser allvarliga tvivel beträffande dess berättigande. 

 

3.  Personer som utnämnts av tillsynsorganet och som ansvarar för företagsledningen 

och/eller är ledamöter i den systemansvariges administrativa organ får inte ha haft 

någon yrkesmässig position eller ansvar, intresse eller affärsförbindelse, vare sig direkt 

eller indirekt, med eller inom någon del av det vertikalt integrerade företaget eller med 

dess majoritetsaktieägare, annat än med den systemansvarige för överföringssystem, 

under de fem år som föregick deras utnämning. 

 

4.  Personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i 

administrativa organ samt den systemansvariges anställda får inte ha någon yrkesmässig 

position eller ansvar, intresse eller affärsförbindelse, vare sig direkt eller indirekt, med 

eller i någon del av det vertikalt integrerade företaget eller med dess 

majoritetsaktieägare. 

 

5.  Personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i 

administrativa organ samt den systemansvariges anställda får inte ha något intresse eller 

erhålla ekonomiska förmåner, vare sig direkt eller indirekt, från någon annan del av det 

vertikalt integrerade företaget än den systemansvarige för överföringssystemet. Deras lön 

får inte bero på det vertikalt integrerade företagets verksamhet eller resultat som inte 

härrör från den systemansvarige för överföringssystemet. 

 

6.  Personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i den 

systemansvariges administrativa organ ska garanteras effektiv rätt att till den nationella 

tillsynsmyndigheten rikta klagomål mot förtida avbrytande av deras tjänsteperiod.  

 

7.  Efter avslutad tjänsteperiod hos den systemansvarige för överföringssystemet får 

inte personer som ansvarar för företagsledningen och/eller är ledamöter i något av dess 

administrativa organ inneha någon yrkesmässig position eller ansvar, intresse eller 

affärsförbindelse, direkt eller indirekt, inom eller med någon annan del av det vertikalt 

integrerade företaget än den systemansvarige för överföringssystemet, eller med dess 

majoritetsaktieägare, under en period på minst fem år. 

 

Artikel 12e 

Förvaltare 

 

1.  En oberoende förvaltare ska utses av den nationella tillsynsmyndigheten på förslag 

och bekostnad av det vertikalt integrerade företaget. Förvaltaren ska uteslutande handla 

i det vertikalt integrerade företagets rättmätiga intresse när det gäller att bevara värdet av 



den systemansvariges för överföringssystem tillgångar och samtidigt skydda den 

systemansvariges oberoende i förhållande till det vertikalt integrerade företaget. När 

förvaltaren fullgör sitt uppdrag får denne inte beakta produktions- och 

leveransverksamheten i det vertikalt integrerade företaget. 

 

2.  Förvaltaren får, under fem år före sin utnämning, inte ha något yrkesmässigt 

uppdrag eller ansvar, intresse eller affärsförbindelse, direkt eller indirekt, med eller inom 

det vertikalt integrerade företaget eller någon del av detta eller dess majoritetsaktieägare 

eller något företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet. 

 

Villkoren för förvaltarens uppdrag, bl.a. tidsperiod, villkor för uppsägning och 

ekonomiska villkor, ska godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten.  

 

Under uppdragsperioden får förvaltaren inte ha något yrkesmässigt uppdrag eller 

ansvar, intresse eller affärsförbindelse, direkt eller indirekt, med eller inom någon del av 

det vertikalt integrerade företaget eller dess majoritetsaktieägare. 

 

Efter avslutat uppdrag får förvaltaren under minst fem år inte ha något yrkesmässigt 

uppdrag eller ansvar, intresse eller affärsförbindelse, direkt eller indirekt, med det 

vertikalt integrerade företaget eller någon del av detta eller dess majoritetsaktieägare 

eller något företag som arbetar med produktion eller leverans. 

 

3.  Förvaltaren ska ansvara för 

 

a)  utnämning, förnyelse och uppsägning av ledamöter, med undantag för de 

ledamöter som avses i artikel 12f.2a, av den systemansvariges tillsynsorgan, och 

 

b)  utövandet av sin rösträtt i tillsynsorganet. 

 

Artikel 12f 

Tillsynsorgan 

 

1.  Den systemansvarige för överföringssystemet ska ha ett tillsynsorgan som ansvarar 

för beslut som kan ha en väsentlig effekt på värdet på aktieägarnas tillgångar i den 

systemansvarige för överföringssystemet, särskilt beslut om godkännande av den årliga 

finansieringsplanen, den systemansvariges skuldsättningsgrad och utdelningar till 

aktieägarna.  

 

2.  Tillsynsorganet ska bestå av  

 

a)  ledamöter som företräder det vertikalt integrerade företaget, 

 

b)  ledamöter som företräder tredje parts aktieägare,  

 

c)  ledamöter som företräder den systemansvarige för överföringssystem  

 

d)  förvaltaren och 

 

e)  om så föreskrivs i någons medlemsstats lagstiftning, ledamöter som företräder 

andra intressenter såsom systemansvariges anställda.  

 



3.  Artikel 12d.2–12d.7 ska gälla för tillsynsorganets ledamöter. 

 

4.  Förvaltaren ska ha vetorätt i beslut som han/hon anser avsevärt kan minska värdet 

av den systemansvariges tillgångar. När en bedömning görs om huruvida ett beslut 

avsevärt kan minska tillgångarnas värde ska särskilt den årliga finansieringsplanen och 

den systemansvariges skuldsättningsnivå beaktas. Två tredjedelar av ledamöterna i 

tillsynsorganet kan upphäva ett sådant veto, varvid artikel 12h.7 ska tillämpas. 

 

Artikel 12g 

Övervakningsplan och övervakningsansvarig 

 

1.  Medlemsstaterna ska se till att den systemansvarige för överföringssystemet 

upprättar och genomför en övervakningsplan där det anges vilka åtgärder som vidtas för 

att motverka diskriminerande beteende och på lämpligt sätt se till att planen följs. I 

planen ska det anges vilka specifika skyldigheter de anställda har för att detta mål ska 

uppfyllas. Planen ska underställas den nationella tillsynsmyndighetens godkännande. 

Utan att det påverkar den nationella tillsynsmyndighetens befogenheter ska den 

övervakningsansvarige på ett oberoende sätt övervaka att planen följs. 

 

2.  Tillsynsorganet ska utse en övervakningsansvarig. Denne kan vara en fysisk eller 

en juridisk person. Artikel 12d.2–12d.7 ska tillämpas på den övervakningsansvarige. Den 

nationella tillsynsmyndigheten får invända mot utnämningen av en 

övervakningsansvarig på grund av bristande oberoende eller yrkesmässig kapacitet. 

 

3.  Den övervakningsansvarige ska 

 

a)  övervaka genomförandet av övervakningsplanen, 

 

b)  utarbeta en årsrapport om de åtgärder som vidtagits för att genomföra 

övervakningsplanen och överlämna den till den nationella tillsynsmyndigheten, 

 

c)  rapportera till tillsynsorganet och utfärda rekommendationer om 

övervakningsplanen och dess genomförande, 

 

d)  rapportera till den nationella tillsynsmyndigheten om eventuella kommersiella och 

ekonomiska förbindelser mellan det vertikalt integrerade företaget och den 

systemansvarige för överföringssystem. 

 

4.  Den övervakningsansvarige ska överlämna förslagen till beslut om 

investeringsplanen eller om enskilda investeringar i nätet till den nationella 

tillsynsmyndigheten. Sådana beslut ska överlämnas senast när den systemansvariges 

ledning eller behörigt administrativt organ överlämnar dem till tillsynsorganet.  

 

5.  Den övervakningsansvarige ska underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om 

det vertikalt integrerade företaget under bolagsstämman eller genom omröstning i dess 

tillsynsorgan har motsatt sig antagandet av ett beslut så att detta hindrar eller försenar 

investeringar i nätet.  

 

6.  De villkor som reglerar den övervakningsansvariges uppdrag eller 

anställningsvillkor ska underställas den nationella tillsynsmyndighetens godkännande 

och ska garantera den övervakningsansvariges oberoende. 



 

7.  Den övervakningsansvarige ska regelbundet rapportera, antingen muntligt eller 

skriftligt, till den nationella tillsynsmyndigheten och ska ha rätt att regelbundet 

rapportera, antingen muntligt eller skriftligt, till den systemansvariges tillsynsorgan.  

 

8.  Den övervakningsansvarige får delta i möten i den systemansvariges 

företagsledning eller administrativa organ, i tillsynsorganets möten och vid 

bolagsstämman. Den övervakningsansvarige ska delta i alla möten där följande frågor 

diskuteras: 

 

a)  Villkor för tillträde till nätet enligt vad som föreskrivs i förordning (EG) 

nr 1775/2005, särskilt vad avser tariffer, tredjepartstillträde, kapacitetstilldelning 

och hantering av överbelastning, öppenhet, balansering och sekundärmarknader. 

 

b)  Projekt som genomförs för att driva, underhålla och bygga ut överföringsnätet, 

bl.a. investeringar i nya överföringsanslutningar och i utvidgning och optimering 

av befintlig kapacitet.  

 

c)  Inköp eller försäljning av energi för överföringssystemets drift. 

 

9.  Den övervakningsansvarige ska övervaka att den systemansvarige för 

överföringssystem följer artikel 10.  

 

10.  Den övervakningsansvarige ska ha tillgång till alla relevanta uppgifter och till den 

systemansvariges kontor och till all information som är nödvändig för att fullgöra sin 

uppgift. 

 

11.  Efter den nationella tillsynsmyndighetens godkännande får tillsynsorganet säga 

upp den övervakningsansvarige.  

 

12.  Den systemansvariges och det vertikalt integrerade företagets skyldigheter, framför 

allt när det gäller kommersiella och ekonomiska avtal mellan dessa, ska endast meddelas 

den nationella tillsynsmyndigheten utan krav på godkännande. Ledningens och den 

övervakningsansvariges utnämning och arbetsvillkor ska meddelas den nationella 

tillsynsmyndigheten, utan krav på godkännande.  

 

Artikel 12h 

Nätutveckling och befogenhet att fatta investeringsbeslut 

 

1.  Den systemansvarige för överföringssystemet ska varje år till den nationella 

tillsynsmyndigheten överlämna en tioårig nätutvecklingsplan som grundar sig på 

befintlig och förutsedd tillgång och efterfrågan efter att ha samrått med alla berörda 

intressenter. Planen ska innehålla effektiva åtgärder för att garantera systemets 

ändamålsenlighet och försörjningstryggheten. 

 

2.  Den Tioåriga nätutvecklingsplanen ska framför allt 

 

a)  ange för marknadsaktörerna de viktigaste överföringsinfrastrukturer som behöver 

byggas ut eller uppgraderas under de kommande tio åren, 

 

b)  innehålla alla investeringar som redan beslutats och fastställa nya investeringar 



som ska verkställas under de kommande tre åren, och 

 

c)  ange en tidsfrist för alla investeringsprojekt. 

 

3.  När den tioåriga nätutvecklingsplanen utarbetas ska den systemansvarige för 

överföringssystemet göra rimliga antaganden om utvecklingen av sin produktion, 

leveranser, förbrukning och utbyte med andra länder med beaktande av 

investeringsplanerna för regionala och EU-övergripande nätinvesteringsplaner samt 

investeringsplaner för lagring och återförgasningsanläggning för LNG. 

 

4.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska ha öppna och tydliga samråd med alla 

nuvarande eller potentiella nätanvändare om den tioåriga nätutvecklingsplanen. Av 

personer eller företag som hävdar att de är potentiella användare kan det krävas att de 

styrker sådana påståenden. Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra resultatet av 

samrådsprocessen, särskilt eventuella investeringsbehov. 

 

5.  Tillsynsmyndigheten ska undersöka om den tioåriga nätutvecklingsplanen omfattar 

alla investeringsbehov som fastställts under samrådsprocessen och om den 

överensstämmer med den gemenskapstäckande tioåriga nätutvecklingsplanen som avses 

i artikel 2c.1 i förordning (EG) nr 1775/2005. Om det uppstår några tvivel om 

överensstämmelse med den gemenskapstäckande tioåriga nätutvecklingsplanen ska den 

nationella tillsynsmyndigheten samråda med byrån. Den nationella tillsynsmyndigheten 

kan kräva att den systemansvarige för överföringssystemet ändrar sin plan. 

 

6.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska övervaka och utvärdera genomförandet av 

den tioåriga nätutvecklingsplanen. 

 

7.  För det fall den systemansvarige för överföringssystemet av någon annan orsak än 

de tvingande orsaker som ligger utanför dennes kontroll, inte verkställer en investering 

som enligt den tioåriga nätutvecklingsplanen skulle ha verkställts inom de följande tre 

åren, ska medlemsstaterna se till att den nationella tillsynsmyndigheten är skyldig att 

vidta minst en av följande åtgärder för att säkerställa att investeringen i fråga görs: 

 

a)  Kräva att den systemansvarige för överföringssystemet verkställer investeringen i 

överensstämmelse med den årliga finansieringsplan som avses i artikel 12f. 

 

b)  Anordna ett anbudsförfarande som är öppet för alla investerare för investeringen. 

 

Om den nationella tillsynsmyndigheten har utnyttjat sina befogenheter enligt b kan den 

förpliktiga den systemansvarige för överföringssystemet att godta följande: 

 

a)  Finansiering från tredje part, 

 

b)  konstruktion av tredje part, 

 

c)  utbyggnad av respektive nya tillgångar, eller 

 

d)  drift av respektive nya tillgångar. 

 

Den systemansvarige för överföringssystemet ska lämna investerarna all information 

som behövs för att göra investeringen, ska koppla nya tillgångar till överföringsnätet och 



ska allmänt på bästa sätt vinnlägga sig om att underlätta genomförandet av 

investeringsprojektet. 

 

Relevanta finansieringsarrangemang ska underställas den nationella 

tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

8.  Om den nationella tillsynsmyndigheten utnyttjar sina befogenheter enligt punkt 7 

ska de relevanta tariffbestämmelserna omfatta investeringskostnaderna i fråga. 

 

Artikel 12i 

Beslutsbefogenhet avseende kopplingen av lagringsanläggningar, anläggningar för 

återförgasning av LNG och förbrukare inom industrin till överföringsnätet  

 

1.  De systemansvariga för överföringssystemet ska inrätta och offentliggöra öppna 

och effektiva förfaranden och tariffer för icke-diskriminerande inkoppling av nya 

lagringsanläggningar, anläggningar för återförgasning av LNG och 

industrikonsumenter. Förfarandena ska underställas den nationella 

tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

2.  De systemansvariga för överföringssystemet ska inte ha rätt att vägra inkoppling av 

nya lagringsanläggningar, anläggningar för återförgasning av LNG och 

industrikonsumenter på grund av eventuella framtida begränsningar av tillgänglig 

nätkapacitet eller tillkommande kostnader som uppstår vid nödvändig kapacitetsökning. 

Den systemansvarige för överföringssystemet ska se till att den nya förbindelsen har 

tillräcklig inmatnings- och uttagskapacitet. 

 

3.  Systemansvariga för överföringssystem ska bevilja och hantera tredje parts tillträde 

till nätet, särskilt tillträde för nya marknadsaktörer och producenter av biogas med 

avseende på säkerhetsbestämmelserna för nätet. 

 

KAPITEL IVb 

 

Artikel 12j 

Översynsklausul 

 

1.  Byrån ska senast den ...* förelägga Europaparlamentet och rådet en detaljerad 

rapport om i vilken utsträckning kraven på åtskillnad enligt detta kapitel med framgång 

har kunnat säkerställa fullt och effektivt oberoende för systemansvariga för 

överföringssystem. 

 

2.  När byrån gör sin bedömning enligt punkt 1 ska den beakta följande kriterier: 

rättvist och icke-diskriminerande nättillträde, effektiv reglering, nätets utbyggnad, 

investeringar och ej snedvridande investeringsincitament, utbyggnad av 

sammanlänkningsinfrastruktur samt försörjningstryggheten i gemenskapen. 

 

3.  Kommissionen ska senast den ... * förelägga Europaparlamentet och rådet en 

detaljerad rapport om huruvida det är möjligt att inrätta en systemansvarig för 

överföringssystem för hela EU, och analysera kostnader och fördelar med tanke på 

äganderättigheter, marknadsintegration och effektiv och säker drift av överföringsnätet. 

Rapporten ska utarbetas i samråd med intressenterna, särskilt systemansvariga för 

överföringssystem och byrån. 



 

4.  Vid behov, särskilt om det i den detaljerade rapport som avses i punkt 1 fastställs att 

villkoren i punkt 2 inte har uppfyllts i praktiken, ska kommissionen för 

Europaparlamentet och rådet lägga fram förslag som garanterar att de systemansvariga 

för överföringssystem är fullständigt och effektivt oberoende senast den ...**. 

 

________________ 

* Fem år ikraftträdandet av direktiv.../.../EG [om ändring av direktiv 2003/55/EG om 

gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]. 

** Sju år efter ikraftträdandet av direktiv.../.../EG [om ändring av direktiv 2003/55/EG 

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]." 
 

13. Artikel 13 ska ändras på följande sätt: 

 

a) I punkt 2 c ska följande mening införas efter den första meningen:  

 

"För detta ändamål ska den systemansvarige för distributionssystemet förfoga över de 

resurser som krävs, inbegripet personella, tekniska, finansiella och fysiska resurser." 

 

b) Punkt 2 d ska ändras på följande sätt: 

 

i) Den sista meningen ska ersättas med följande ║:  

 

"Den person eller det organ som ansvarar för att övervakningsplanen följs 

(nedan kallad "den övervakningsansvarige") ska till den nationella 

tillsynsmyndighet som avses i artikel 24a.1 överlämna en årlig rapport, som ska 

offentliggöras, om de åtgärder som vidtagits."  

 

ii) Följande mening ska läggas till:  

 

"Den övervakningsansvarige ska vara helt oberoende och ha tillträde till all 

nödvändig information om den systemansvarige för distributionssystemet och 

alla anknutna företag för att utföra sitt uppdrag." 

 

c) Följande punkt ska läggas till ║: 

 

"3.  Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat 

företag ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas så att den inte 

kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt 

integrerade systemansvariga för distributionssystem får i synnerhet inte, i samband 

med kommunikation och varumärkesanvändning, skapa förvirring vad gäller den 

särskilda identitet som leveransavdelningen i det integrerade företaget har." 

 

▌ 

 

14. Artikel 15 ska ersättas med följande: 

 

"Artikel 15 

Kombinerat systemansvar 

 

Detta direktiv ska inte hindra ett kombinerat systemansvar för överförings-, lagrings- och 



distributionssystem och LNG-anläggningar, under förutsättning att all verksamhet uppfyller 

kraven enligt artiklarna 7 ║och artikel 13.1." 

 

15.  Följande artikel ska införas efter artikel 18: 
 

"Artikel 18a 

Tillträde till LNG-anläggningar 

1.  Vad gäller tillträde till LNG-anläggningar ska antingen förfarandet för reglerat 

tillträde eller förfarandet med förhandlat tillträde i enlighet med punkt 2 tillämpas. 

Förfarandet ska tillämpas i enlighet med objektiva, klara, begripliga och 

icke-diskriminerande kriterier. De nationella tillsynsmyndigheterna ska se till att dessa 

kriterier uppfylls. 

Medlemsstaterna ska besluta om det förfarande för tillträde som ska tillämpas på 

grundval av fastställda och offentliggjorda kriterier. Dessa kriterier ska särskilt ange om 

det råder konkurrens mellan LNG-anläggningar på den relevanta marknaden och om 

tillträdet till LNG organiseras genom en oberoende infrastrukturförvaltare som 

tillhandahåller öppet tillträde. De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka att 

dessa kriterier följs och offentliggöra eller ålägga LNG-operatörerna att offentliggöra 

vilka LNG-anläggningar eller vilka delar av dem som tillhandahålls i enlighet med 

förfarandet med förhandlat tillträde. 

2.  Vid förhandlat tillträde ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att 

naturgasföretag och berättigade kunder, i eller utanför det område som omfattas av det 

sammankopplade systemet, ska kunna förhandla om tillträde till LNG-anläggningar. 

Parterna ska vara skyldiga att i god anda förhandla om tillträde till LNG-anläggningar." 

 

16. Artikel 19 ska ersättas med följande: 

 

"Artikel 19 

Tillträde till lagringsanläggningen 

 

1.  Vad gäller organiseringen av tillträdet till lagringsanläggningar om detta är 

tekniskt och/eller ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt tillträde till systemet för 

leverans till kunderna ska medlemsstaterna bestämma om de väljer förfarandet med 

reglerat tillträde i den mening som avses i punkt 4 eller förfarandet med förhandlat 

tillträde i den mening som avses i punkt 3. Förfarandena ska tillämpas i enlighet med 

objektiva, klara, begripliga och icke-diskriminerande kriterier. De nationella 

tillsynsmyndigheterna ska se till att dessa kriterier uppfylls. 

 

De nationella tillsynsmyndigheterna ska fastställa och offentliggöra kriterier enligt vilka 

systemet för tillträde till lagringsanläggningar och lagring av gas kan avgöras och särskilt 

för att avgöra huruvida konkurrens äger rum mellan lagringsanläggningar på relevant 

marknad, och att detta organiseras genom en oberoende infrastrukturoperatör som 

erbjuder öppet tillträde. De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka om dessa 

kriterier uppfylls och 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. 



 

2.  Bestämmelserna i punkt 1 gäller inte stödtjänster och tillfällig lagring som rör 

LNG-anläggningar och som krävs för återförgasningsprocessen och efterföljande 

leverans till överföringssystemet. 

 

3.  Vid förhandlat tillträde ska de nationella tillsynsmyndigheterna vidta nödvändiga 

åtgärder för att naturgasföretag och berättigade kunder, i eller utanför det område som 

omfattas av det sammanlänkade systemet, ska kunna förhandla om tillträde till lagring 

om detta är tekniskt och/eller ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt tillträde till 

systemet. Parterna ska vara skyldiga att i god anda förhandla om tillträde till lagring. 

 

Avtalen om tillträde till lagring ska förhandlas fram med den berörda systemansvarige 

för lagringssystemet. De nationella tillsynsmyndigheterna ska kräva att de 

systemansvariga för lagringssystemet inom de första sex månaderna efter genomförandet 

av detta direktiv och därefter årligen offentliggör sina viktigaste kommersiella villkor för 

utnyttjandet av lagring. Vid utarbetandet av dessa villkor ska man beakta de synpunkter 

som inkommer från systemanvändarna, som har rätt att invända mot dessa hos den 

nationella tillmyndigheten. 

 

4. Vid reglerat tillträde ska de nationella tillsynsmyndigheterna vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att ge naturgasföretag och berättigade kunder, i eller utanför det 

område som omfattas av det sammanlänkade systemet, rätt till tillträde till lagring på 

grundval av offentliggjorda tariffer och/eller andra villkor och skyldigheter, när tillträde 

till lagring är tekniskt och/eller ekonomiskt nödvändigt för ett effektivt tillträde till 

systemet. Vid utarbetandet av dessa tariffer och övriga villkor och skyldigheter ska man 

beakta de synpunkter som inkommer från systemanvändarna, som har rätt att invända 

mot dessa hos den nationella tillmyndigheten. Denna rätt till tillträde för berättigade 

kunder kan ges genom att de får möjlighet att ingå leveransavtal med andra 

konkurrerande naturgasföretag än systemets ägare och/eller den systemansvarige eller 

ett anknutet företag." 

 

17. Artikel 22 ska ersättas med följande: 

 

"Artikel 22 

Ny infrastruktur 

 

1.  Större nya gasinfrastrukturprojekt, t.ex. sammanlänkningar mellan medlemsstater, 

LNG- och lagringsanläggningar, får på begäran undantas, under en fastställd tid, från 

bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19 och 20 och artikel 24c.4, 24c.5 och 24c.6 om följande 

villkor är uppfyllda: 

 

a) Investeringen ska stärka konkurrensen vad gäller gasförsörjning och öka 

försörjningstryggheten.  

 

b) Den risknivå som är förenad med investeringen ska vara sådan att investeringen inte 

skulle bli av om inte undantag beviljades.  

 

c) Infrastrukturen ska ägas av en fysisk eller juridisk person som åtminstone vad avser 

juridisk form är skild från de systemansvariga inom vilkas system infrastrukturen 

kommer att byggas. 

 



d) Avgifter ska tas ut av dem som använder infrastrukturen. 

 

e) Undantaget får inte skada konkurrensen och får inte hindra den inre marknaden för 

gas, eller det reglerade system till vilket infrastrukturen är kopplad, från att fungera 

effektivt. 

 

f) Projektet är av europeiskt intresse och överskrider minst en nationell gräns inom 

Europeiska unionen. 

 

2.  Punkt 1 ska även tillämpas på alla väsentliga kapacitetsökningar i befintliga 

infrastrukturer och på förändringar av sådana infrastrukturer som möjliggör utveckling av 

utökade och nya kvantiteter. 

 

3.  Den nationella 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. Byrån ska fatta beslut efter samråd med relevanta 

nationella tillsynsmyndigheter och den sökande. 
 

Ett undantag får gälla hela eller endast vissa enskilda delar av den nya infrastrukturens 

kapacitet eller av den befintliga infrastrukturens kapacitet, om denna har ökat väsentligt. 

 

Vid beslut om undantag ska det i varje enskilt fall övervägas om villkor måste anges för 

undantagets varaktighet och för icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen. När 

beslut om sådana villkor fattas ska särskild hänsyn tas till den ytterligare kapacitet som ska 

byggas upp, eller förändringen av befintlig kapacitet, samt till projektets tidsplan och till 

nationella förhållanden. 

 

Innan ett undantag beviljas ska den nationella tillsynsmyndigheten besluta om vilka regler 

och system som ska gälla för förvaltning och tilldelning av kapacitet, och under den period 

då infrastrukturen omfattas av undantaget från de ovannämnda bestämmelserna kan 

dessa regler och system vid behov ändras för att anpassas till ekonomiska krav och 

marknadskrav. 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. Den nationella 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 ║, ska den nationella tillsynsmyndigheten beakta resultaten 

av kapacitetstilldelningen när tredje parter har uttryckt ett starkt intresse. 

 

Beslut om undantag, inklusive eventuella villkor enligt andra stycket, ska motiveras och 

offentliggöras i vederbörlig ordning. 

 

4.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål skicka en kopia av varje 

begäran om undantag, och av varje mottagningsbevis, till kommissionen. Den berörda 

myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen om beslutet och överlämna all 

relevant information om beslutet. Uppgifterna får överlämnas till kommissionen i 

sammanfattad form, vilket gör det möjligt för kommissionen att fatta ett välgrundat beslut. 

Uppgifterna ska särskilt innehålla följande:  

 



a)  Detaljerade skäl för den nationella tillsynsmyndighetens beviljande eller vägrande av 

undantaget tillsammans med en hänvisning till den särskilda artikel som beslutet 

grundar sig på, inklusive de ekonomiska uppgifter som motiverar undantaget. 

 

b)  Den analys som har gjorts av hur undantaget påverkar konkurrensen och den inre 

gasmarknadens sätt att fungera.  

 

c)  Skälen till tidsperioden och den andel av gasinfrastrukturens totala kapacitet för 

vilken undantaget gäller. 

 

d)  Om undantaget gäller en sammanlänkning, resultatet av samrådet med de berörda 

tillsynsmyndigheterna. 

 

e)  Infrastrukturens bidrag till diversifieringen av gasförsörjningen. 

 

5.  Senast två månader efter det att anmälan har mottagits får kommissionen fatta ett 

beslut om att den nationella tillsynsmyndigheten ska ändra eller återkalla beslutet att 

bevilja ett undantag. Perioden ska börja löpa dagen efter det att anmälan har mottagits. 

Tvåmånadersperioden kan förlängas med ytterligare två månader under vilka 

kommissionen samlar in ytterligare upplysningar. Den ytterligare perioden ska börja löpa 

dagen efter det att all ytterligare information har mottagits. Tvåmånadersperioden kan även 

förlängas med både kommissionens och den nationella tillsynsmyndighetens medgivande. 

Om den begärda informationen inte tillhandahålls inom den period som anges i begäran, 

ska anmälan anses vara återkallad om inte perioden, innan den löpt ut, har förlängts efter 

medgivande från både kommissionen och den nationella tillsynsmyndigheten, eller den 

nationella tillsynsmyndigheten, i ett vederbörligt motiverat meddelande, har informerat 

kommissionen om att den anser att anmälan är komplett.  

 

Den nationella tillsynsmyndigheten ska följa kommissionens beslut att ändra eller återkalla 

beslutet om undantag inom fyra veckor och ska meddela kommissionen i enlighet därmed. 

 

Kommissionen ska inte lämna ut någon kommersiellt känslig konfidentiell information. 

 

Kommissionens ▌ beslut om undantag ska upphöra att gälla ▌om infrastrukturen inte har 

tagits i bruk fem år efter det att samtliga nationella och regionala beslut och tillstånd har 

utfärdats, såvida inte förseningen beror på omständigheter som ligger utanför den 

personens kontroll för vilken undantaget har beviljats. 

 

6.  Undantagen i punkt 1 ska automatiskt gälla undantag som beviljas i enlighet med 

denna artikel från och med den ...*. Villkoren för att få ett godkänt undantag beviljat 

enligt denna artikel får inte ändras i efterhand, om inte samtliga berörda parter är 

överens. 

 

____________ 

* Datum för ikraftträdandet av direktiv …/…/EG om ändring av direktiv 2003/55/EG 

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]." 
 

18. Följande kapitel ska införas efter artikel 24 som kapitel VIa: 

 

"KAPITEL VI a 

NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER 



 

Artikel 24a 

Tillsynsmyndigheternas utnämning och oberoende 

 

1.  Varje medlemsstat ska utse en nationell tillsynsmyndighet. 

 

2.  Varje medlemsstat ska garantera den nationella tillsynsmyndighetens oberoende och 

säkerställa att den utövar sina befogenheter opartiskt och öppet. I detta syfte ska 

medlemsstaten se till att den nationella tillsynsmyndigheten, när den utför de 

tillsynsuppgifter som den har tilldelats enligt detta direktiv och anan relevant lagstiftning 

är juridiskt åtskild och funktionellt oberoende från övriga offentliga eller privata enheter 

samt att dess personal och de personer som ansvarar för dess ledning agerar oberoende av 

marknadsintressen och inte söker eller tar emot direkta anvisningar från någon regering 

eller annan offentlig eller privat enhet när den utför tillsynsuppgifterna. 

 

3.  För att skydda den nationella tillsynsmyndighetens oberoende ska medlemsstaten 

särskilt se till 

 

a) att den nationella tillsynsmyndigheten är en juridisk person och att den är ekonomiskt 

oberoende och har tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna 

utföra sina uppgifter, och  

 

b) att ledamöterna i den nationella tillsynsmyndighetens styrelse utses för en fast 

mandatperiod på minst fem år, men högst sju år, som inte kan förlängas, och att den 

inledande mandatperioden ska vara två och ett halvt år för hälften av ledamöterna. 

Ledamöterna får under denna period endast ▌avsättas om de inte längre uppfyller 

villkoren i denna artikel eller har gjort sig skyldiga till allvarlig försummelse enligt 

nationell lagstiftning. 

 

c)  Den nationella tillsynsmyndighetens budgetbehov ska täckas genom direkta 

inkomster från verksamheten på energimarknaden. 
 

Artikel 24b 

Den nationella tillsynsmyndighetens strategiska mål 

 

När den nationella tillsynsmyndigheten utför de tillsynsuppgifter som anges i detta direktiv 

ska den vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå följande mål: 

 

a) I samarbete med kommissionen, byrån och andra medlemsstaters nationella 

tillsynsmyndigheter främja en konkurrenskraftig, säker och miljömässigt hållbar inre 

gasmarknad i gemenskapen och en verklig öppning av marknaden för samtliga 

konsumenter och leverantörer i gemenskapen, och se till att driften av 

distributionssystemen för energi fungerar effektivt och pålitligt, med beaktande av 

långsiktiga mål. 

 

b) Utveckla konkurrenskraftiga och väl fungerande ▌ marknader inom gemenskapen för 

att de mål som avses i led a ska kunna uppfyllas.  

 

c) Upphäva eventuella restriktioner för naturgashandeln mellan medlemsstater, utveckla 

den kapacitet för gränsöverskridande överföring som krävs för att tillgodose 

efterfrågan och förbättra integreringen av nationella marknader för att underlätta ett 



fritt naturgasflöde inom hela gemenskapen. 

 

d) Säkerställa, på det mest kostnadseffektiva sättet, utvecklingen av kundvänliga, 

säkra, pålitliga och effektiva överföringsnät, främja ▌systemens lämplighet samtidigt 

som energieffektivitet tryggas och stor- och småskaliga förnybara energikällor 

(t.ex. biogas) och distribuerad produktion integreras i både överförings- och 

distributionsnäten. 

 

e) Underlätta nättillträde, särskilt genom att undanröja hinder som kan försvåra 

tillträdet för nya marknadsaktörer och förnybar energi. 

 

f) Säkerställa att nätoperatörer får de incitament som krävs, på både kort och lång sikt, 

för att öka näteffektiviteten och främja marknadsintegrationen. 

 

g) Säkerställa kundfördelar genom att få den inhemska marknaden att fungera effektivt 

och främja en effektiv konkurrens i samarbete med konkurrensmyndigheterna samt 

garantera konsumentskydd. 

 

h) Bidra till en hög standard på allmännyttiga tjänster på naturgasområdet, skydd för 

utsatta kunder, samt hjälpa till att garantera att de konsumentskyddsåtgärder som 

fastställts i bilaga A till detta direktiv är effektiva. 

 

i) Harmonisera nödvändigt utbyte av uppgifter. 

 

Artikel 24c 

Den nationella tillsynsmyndighetens skyldigheter och befogenheter 

 

1.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska, i förekommande fall, i nära samråd med 

andra relevanta gemenskapsorgan och nationella organ, systemansvariga för 

överföringssystem och andra marknadsaktörer, och utan att det påverkar deras specifika 

befogenheter uppfylla följande skyldigheter: 

 

a) Säkerställa att systemansvariga för, och i förekommande fall, ägare av överförings- 

och distributionssystem, liksom naturgasföretag, fullgör sina skyldigheter enligt detta 

direktiv samt övrig tillämplig gemenskapslagstiftning, inbegripet den som gäller 

gränsöverskridande frågor. 

 

b) Samarbeta om gränsöverskridande frågor med den nationella tillsynsmyndigheten 

eller de nationella tillsynsmyndigheterna i andra medlemsstater samt med byrån, 

bland annat för att se till att det finns tillräcklig sammanlänkningskapacitet mellan 

överföringsinfrastrukturer för att möjliggöra en effektiv övergripande 

marknadsbedömning och uppfylla kriterierna för försörjningstrygghet utan 

diskriminering mellan leveransföretag i olika medlemsstater. 

 

c) Följa och genomföra relevanta bindande beslut som fattas av kommissionen och 

byrån. 

 

d) Lämna in en årlig rapport om verksamheten och om hur skyldigheterna har fullgjorts 

till kommissionen, de berörda myndigheterna i medlemsstaterna och byrån ║. 

Rapporten ska omfatta de åtgärder som vidtagits och de resultat som uppnåtts med 

avseende på de uppgifter räknas upp i denna artikel. 



 

e) Övervaka efterlevnaden av kraven på åtskillnad enligt detta direktiv och annan 

relevant gemenskapslagstiftning samt förhindra korssubventionering mellan 

verksamhetsgrenarna överföring, distribution, lagring, LNG och försörjning, samt 

säkerställa att distributions- och överföringstariffer fastställs i god tid före de 

perioder som de avser. 

 

f) Granska de investeringsplaner som de systemansvariga för överföringssystem 

utarbetar och i sin årsrapport göra en bedömning av i vilken mån dessa 

investeringsplaner är förenliga med den Europatäckande tioåriga utvecklingsplan för 

nätet som avses i artikel 2c i förordning (EG) nr 1775/2005. De investeringsplaner 

som de systemansvariga för överföringssystemen utarbetar ska säkerställa för att 

personalens kompetens och antal räcker till för att fullgöra skyldigheten att 

tillhandahålla tjänster. Underlåtenhet att tillämpa investeringsplanen ska leda till 

att den systemansvarige för överföringssystemet åläggs proportionerliga sanktioner 

i enlighet med byråns riktlinjer. 

 

g) Godkänna de systemansvarigas årliga investeringsplaner. 
 

h) Övervaka efterlevnaden av nätens säkerhet och tillförlitlighet, fastställa eller 

godkänna normer och föreskrifter för tjänste- och leveranskvalitet samt granska 

resultaten av tjänstens och leveransens kvalitet och reglerna för nätens säkerhet och 

tillförlitlighet. 

 

i) Övervaka graden av insyn och säkerställa att nätoperatörerna fullgör sina 

skyldigheter vad gäller insyn. 

 

j) Övervaka graden av marknadens öppning och konkurrensen på grossist- och 

slutkundsnivå, inbegripet på naturgasbörser, priser för hushållen, andel kunder som 

byter leverantör, andel kunder som får sina leveranser avstängda och hushållens 

klagomål i ett överenskommet format, samt tillsammans med de nationella 

konkurrensmyndigheterna övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av 

konkurrensen, tillhandahålla relevant information och göra de berörda 

konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall. 

 

k)  Övervaka förekomsten av begränsande avtalspraxis, inbegripet 

exklusivitetsbestämmelser, som kan förhindra eller begränsa icke hushållskunders 

möjlighet att teckna avtal med fler än en leverantör. De nationella 

tillsynsmyndigheterna ska i förekommande fall underrätta de nationella 

konkurrensmyndigheterna om sådan praxis. 

 

l)  Med fullt beaktande av fördragets bestämmelser, främja långsiktiga avtal mellan 

energiförbrukare och energileverantörer som bidrar till att förbättra produktionen 

och distributionen av energi och som samtidigt ger förbrukarna en rimlig del av 

vinsterna, förutsett att sådana avtal kan bidra till en optimal investeringsnivå i 

energisektorn. 
 

m) Kontrollera hur lång tid överförings- och distributionsföretagen behöver för att utföra 

sammanlänkningar och reparationer samt utfärda sanktioner i enlighet med byråns 

riktlinjer om dessa tidsperioder överskrids utan rimlig anledning. 

 



n) Övervaka ▌ villkoren för tillträde till lagringsanläggningar och andra stödtjänster 

enligt artikel 19. 

 

o) Utan att det påverkar andra nationella tillsynsmyndigheters behörighet säkerställa en 

hög standard på allmännyttiga tjänster på naturgasområdet, skydd för utsatta kunder, 

samt se till att de konsumentskyddsåtgärder som fastställts i bilaga A till detta 

direktiv är effektiva och genomförs. 

 

p) Minst en gång per år offentliggöra rekommendationer om leveransavgifternas 

överensstämmelse med artikel 3. Dessa rekommendationer ska ta tillbörlig hänsyn 

till hur reglerade priser (grossistpriser och slutkundspriser) inverkar på 

marknaden. 
 

q) Säkerställa faktisk och rättvis tillgång till förbrukningsuppgifter, inklusive uppgifter 

om priser och eventuella tillhörande kostnader för alla marknadsaktörer, 

tillämpningen av ett lättbegripligt harmoniserat format för sådana 

förbrukningsuppgifter, rimlig förskottsbetalning som speglar den faktiska 

förbrukningen och snabb tillgång för alla kunder till sådana uppgifter enligt led h i 

bilaga A. 

 

r) Övervaka genomförandet av regler för uppgifter och skyldigheter för 

systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem, 

leverantörer och kunder samt andra marknadsaktörer enligt artikel 8b i 

förordning nr (EG) 1775/2005. 

 

s)  Fastställa eller godkänna tariffer för nättillträde och offentliggöra 

beräkningsmetoden för tarifferna. 

 

t)  Se till att det råder insyn i grossistprisfluktuationer. 
 

u) Kontrollera att kriterierna för att avgöra om en lagringsanläggning omfattas av 

artikel 19.3 eller 19.4 tillämpas korrekt. 

 

║ 

 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att den nationella tillsynsmyndigheten får de 

befogenheter som krävs för att utföra de uppgifter som anges i punkt 1 ║ på ett effektivt 

och snabbt sätt. För detta ändamål ska de nationella tillsynsmyndigheterna minst få 

befogenheter att 

 

a) fatta bindande beslut om gasföretag, 

 

b) i samarbete med den nationella konkurrensmyndigheten undersöka hur 

gasmarknaderna fungerar och ▌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,  

 

c) begära den information från naturgasföretagen som krävs för att den ska kunna utföra 

sina uppgifter, 

 

d) införa effektiva, lämpliga och avskräckande sanktioner mot naturgasföretag som inte 



fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt beslut av den nationella 

tillsynsmyndigheten eller byrån, eller föreslå ett behörigt organ att ålägga sådana 

påföljder, och vidare att besluta om eller föreslå böter på upp till 10 % av den 

systemansvariges eller, i förekommande fall, det vertikalt integrerade företagets 

årliga omsättning, för att de inte uppfyllt sina respektive skyldigheter enligt detta 

direktiv, 

 

e) göra erforderliga undersökningar och få befogenheter vad gäller instruktioner för 

tvistlösning enligt punkterna 8 och 9, och 

 

f) godkänna skyddsåtgärder enligt artikel 26. 

 

3.  Förutom de uppgifter och befogenheter som den tilldelats i punkt 1 och 2 ska den 

nationella tillsynsmyndigheten, när en systemansvarig för överföringssystemen har 

utsetts i enlighet med kapitel IVa, åtminstone ges följande uppgifter och befogenheter: 

 

a) Besluta om sanktioner, inklusive böter i enlighet med punkt 2d, för 

diskriminerande beteende till förmån för det vertikalt integrerade företaget. 

 

b) Övervaka förbindelser mellan den systemansvarige för överföringssystemet och det 

vertikalt integrerade företaget för att garantera att den systemansvarige för 

överföringssystemet fullgör sina skyldigheter. 

 

c)   Agera som tvistlösande myndighet mellan det vertikalt integrerade företaget och 

den systemansvarige för överföringssystemet vid klagomål som lämnats av 

någondera parten i enlighet med punkt 8. 

 

d)  Övervaka alla kommersiella och ekonomiska förbindelser, inklusive lån, mellan det 

vertikalt integrerade företaget och den systemansvarige för överföringssystemet. 

 

e)  Kontrollera att alla kommersiella och ekonomiska avtal överensstämmer med 

marknadsvillkoren.  

 

f)  Begära motivering av det vertikalt integrerade företaget när det anmälts av den 

övervakningsansvarige i enlighet med artikel 12g.4. Sådan motivering ska särskilt 

innehålla bevis för att inget diskriminerande beteende har skett till förmån för det 

vertikalt integrerade företaget. 

 

g)  Utföra inspektioner i det vertikalt integrerade företagets och den systemansvariges 

lokaler. 

 

h)  Begära uppgifter från den systemansvarige för överföringssystemet och att direkt 

kontakta anställda hos den systemansvarige för överföringssystemet; om det råder 

tvivel ska samma rättigheter tillämpas på det vertikalt integrerade företaget och 

dess dotterbolag. 

 

i)  Genomföra nödvändiga inspektioner av systemansvariga för överföringssystem 

och, om tvivel kvarstår, av det vertikalt integrerade företaget och dess dotterbolag. 

Bestämmelserna i artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 

december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i 

fördraget* ska gälla. 



 

j)  Besluta om effektiva, ändamålsenliga och avskräckande sanktioner mot den 

systemansvarige för överföringssystemet och/eller det vertikalt integrerade företag 

som inte fullgör sina skyldigheter enligt denna artikel eller enligt beslut av den 

nationella tillsynsmyndigheten. Denna befogenhet ska omfatta rätten att 

 

i) besluta om effektiva, lämpliga och avskräckande böter som är kopplade till 

den systemansvariges och det vertikalt integrerade företagets omsättning, 

 

ii) vidta åtgärder för att komma till rätta med diskriminerande beteende, 

 

iii)  dra in, åtminstone delvis, licensen för den systemansvarige för 

överföringssystemet som upprepade gånger har överträtt bestämmelserna om 

åtskild förvaltning som anges i denna artikel. 

 

4. Den nationella tillsynsmyndigheten ska ansvara för att, innan dessa träder i kraft, 

fastställa eller godkänna villkoren för  

 

a) anslutning och tillträde till nationella nät, inbegripet överförings- och 

distributionstariffer, och metoderna för beräkning eller, alternativt, metoderna för 

fastställande eller godkännande av överförings- och distributionstariffer och 

övervakningen av dessa metoder, samt villkor och tariffer för tillträde till 

LNG-anläggningar inbegripet metoderna för beräkning eller, alternativt, metoderna 

för fastställande eller godkännande av tariffer för tillträde till LNG-anläggningar 

och övervakningen av dessa metoder. Dessa tariffer ska spegla de faktiska 

kostnaderna i den mån de motsvarar kostnaderna för en effektiv operatör och vara 

insynsvänliga. De 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. Dessa tariffer ska inte diskriminera nya 

marknadsoperatörer,  

 

b) tillhandahållande av balanstjänster, som ska spegla kostnaden och vara 

intäktsneutrala i möjligaste mån, samtidigt som de ska ge goda incitament för 

nätanvändarna att balansera sin tillförsel och användning; dessa ska vara rättvisa 

och icke-diskriminerande och grundas på objektiva kriterier. 

 

c) tillträde till gränsöverskridande infrastruktur, inbegripet förfaranden för 

kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. De ska ha rätt att begära att 

de systemansvariga för överföringssystem ändrar dessa villkor. 
 

5. När det gäller fastställande eller godkännande av villkoren och metoderna för 

beräkning av tarifferna och balanstjänsterna ska den nationella tillsynsmyndigheten se 

till att nätoperatörer får de incitament som krävs, på både kort och lång sikt, för att öka 

effektiviteten, främja integrationen av marknaden, garantera försörjningstrygghet och 

stödja forskningsverksamhet på området. 

 

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka hur överbelastningssituationer 

hanteras inom nationella gasöverföringsnät. 

 

De systemansvariga för överföringssystem ska lämna in sina förfaranden för hantering 

av överbelastning, inbegripet kapacitetstilldelning, till de nationella 



tillsynsmyndigheterna för godkännande. De nationella tillsynsmyndigheterna får begära 

ändringar av dessa förfaranden innan de godkänner dem.    

 

7. Den nationella tillsynsmyndigheten ska ha rätt att vid behov begära att de 

systemansvariga för överförings-, ▌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. 

 

8. Parter som har ett klagomål mot en systemansvarig för överförings-, LNG-, lagrings- 

eller distributionssystem får inge klagomålet till den nationella tillsynsmyndigheten som i 

egenskap av tvistlösningsmyndighet ska fatta ett beslut inom två månader efter det att 

klagomålet mottagits. Denna period får förlängas med två månader om den nationella 

tillsynsmyndigheten samlar in ytterligare upplysningar. Perioden får förlängas ytterligare 

om den klagande samtycker till detta. Ett sådant beslut ska vara bindande såvida inte det 

upphävs vid ett överklagande. 

 

9. Varje berörd part som har rätt till klagomål mot ett beslut om metoder som fattats i 

enlighet med denna artikel eller om den nationella tillsynsmyndigheten är skyldig att 

samråda om de föreslagna tarifferna och metoderna får inom två månader efter 

offentliggörandet av beslutet eller förslaget till beslut, eller inom en kortare tidsperiod om 

medlemsstaterna föreskriver detta, inge ett klagomål för behandling. Ett sådant klagomål 

ska inte utgöra hinder för verkställighet. 

 

10. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga och effektiva system för ▌kontroll och 

öppenhet för att förhindra missbruk av dominerande ställning, särskilt om det är till 

konsumenternas nackdel, och underprissättning. Dessa system ska beakta bestämmelserna i 

fördraget, särskilt artikel 82. 

 

11. De nationella tillsynsmyndigheterna ska inrätta oberoende instanser för klagomål 

och alternativa prövningssystem, exempelvis en oberoende energiombudsman eller ett 

konsumentorgan. Dessa instanser eller system ska ansvara för att klagomål behandlas på 

ett effektivt sätt och de ska uppfylla kriterierna för bästa praxis. De nationella 

tillsynsmyndigheterna ska fastställa standarder och riktlinjer för hur klagomål ska 

behandlas av producenter och nätoperatörer. 

 

12. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder, inbegripet administrativa åtgärder 

eller straffrättsliga förfaranden i enlighet med nationell lagstiftning, vidtas mot ansvariga 

fysiska eller juridiska personer när sekretessbestämmelserna i detta direktiv inte har följts. 

 

13. Klagomål enligt punkterna 8 och 9 ska inte påverka rätten att överklaga enligt 

gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen. 

 

14. Den nationella tillsynsmyndigheten ska motivera sina beslut fullt ut och dessa ska 

vara tillgängliga för allmänheten för att möjliggöra rättslig kontroll. 

 

15. 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 oberoende nationell myndighet 

som är oberoende av de berörda parterna och av regeringar. 

 

 



▌ 

 

Artikel 24d 

Regelverk för gränsöverskridande frågor 

 

1.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska bedriva ett nära samarbete och samråda med 

varandra, samt bistå varandra och byrån med sådan information som krävs för de ska kunna 

fullgöra sina uppgifter enligt detta direktiv. När det gäller informationsutbytet ska den 

mottagande myndigheten garantera samma grad av sekretess som åligger den myndighet 

som lämnar informationen. 

 

2.  För att integrationen av regionala gasmarknader, där sådana uppstår, ska 

motsvaras av ändamålsenliga regleringsstrukturer ska de berörda nationella 

tillsynsmyndigheterna i nära samarbete med och under ledning av byrån se till att 

åtminstone följande reglering sker av deras regionala marknader: 

 

a)  Samarbete på åtminstone regional nivå för att främja skapandet av fungerande 

arrangemang för en optimal näthantering, utveckla gemensamma naturgasbörser och 

fördela gränsöverskridande kapacitet, liksom för att säkerställa en tillfredsställande 

nivå på sammanlänkningskapaciteten, bl.a. genom ny sammanlänkning, inom 

regionen och mellan regioner så att en effektiv konkurrens kan utvecklas och 

försörjningstryggheten kan förbättras. 

 

b)  Harmonisering på åtminstone relevant regional nivå av alla tekniska föreskrifter 

och marknadsföreskrifter för de berörda systemansvariga för överföringssystem 

och andra marknadsaktörer. 

 

c)  Harmonisering av reglerna för hantering av överbelastning. 

 

d)  Antagande av regler för att se till att börsägare och/eller börschefer som är 

verksamma inom relevanta regionala polmarknader är helt oberoende av dem som 

äger och/eller förvaltar produktionstillgångarna. 

 

De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att ingå avtal med varandra för att 

främja samarbetet inom tillsynen, och de åtgärder som avses i första stycket ska utföras i 

nära samråd med andra relevanta nationella myndigheter och utan att inkräkta på den 

specifika behörighet de har. 

 

 

3.  Byrån ska besluta om regelverket för infrastruktur som förbinder minst två 

medlemsstater 

 

a) på gemensam begäran av de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna, eller 

 

b) om de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå någon 

överenskommelse om regelverket inom sex månader från den dag då ärendet senast 

förelades en av dessa tillsynsmyndigheter.  

 

▌ 

 

Artikel 24e 



Överensstämmelse med riktlinjer 

 

1.  Kommissionen och varje nationell tillsynsmyndighet ║ får begära ett yttrande från 

byrån i frågan om huruvida ett beslut som har fattats av en nationell tillsynsmyndighet 

överensstämmer med de riktlinjer som avses i det här direktivet eller i förordning (EG) nr 

1775/2005. 

 

2.  Byrån ska avge sitt yttrande till kommissionen eller till den nationella 

tillsynsmyndighet som har begärt det ║, beroende på vad som gäller, samt till den 

nationella tillsynsmyndighet som har fattat det aktuella beslutet inom två månader. 

 

3.  Om den nationella tillsynsmyndighet som har fattat beslutet inte följer byråns 

yttrande inom fyra månader från dagen för mottagandet ska byrån informera kommissionen 

om detta. 

 

4.  Varje nationell tillsynsmyndighet får informera kommissionen om den anser att ett 

beslut som fattats av en nationell tillsynsmyndighet inte överensstämmer med de riktlinjer 

som avses i det här direktivet eller i förordning (EG) nr 1775/2005 inom två månader från 

dagen för det beslutet.  

 

5.  Om kommissionen, inom två månader efter att ha informerats av byrån i enlighet med 

punkt 3 eller av en nationell tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 4 eller på eget initiativ 

inom tre månader från dagen för beslutet finner att det beslut som fattats av en 

tillsynsmyndighet ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med de 

riktlinjer som avses i det här direktivet eller i förordning (EG) nr 1775/2005, kan 

kommissionen besluta att inleda ett förfarande. Kommissionen ska i sådana fall uppmana 

tillsynsmyndigheten och de parter som berörs av tillsynsmyndighetens förfarande att yttra 

sig.  

 

6.  Om kommissionen beslutar att inleda ett förfarande ska den inom ║ fyra månader 

från dagen för beslutet fatta ett slutgiltigt beslut om att 

 

a)  inte göra några invändningar mot den nationella tillsynsmyndighetens beslut, eller 

 

b)  begära att den berörda nationella tillsynsmyndigheten ändrar eller återkallar sitt 

beslut, om den anser att riktlinjerna inte följts.  

 

7.  Om kommissionen inte beslutar att inleda något förfarande eller inte fattar något 

slutgiltigt beslut inom den tidsgräns som fastställs i punkt 5 respektive 6 ska det anses att 

den inte har haft några invändningar mot den nationella tillsynsmyndighetens beslut. 

 

8.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska följa kommissionens beslut om att ändra eller 

återkalla beslutet inom två månader, och ska informera kommissionen om detta. 

 

9.  Kommissionen ska anta riktlinjer för hur denna artikel ska tillämpas. 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. 

 

Artikel 24f 

Bevarande av information 

 



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. 

 

2.  Uppgifterna kan innehålla information om berörda transaktioner, såsom regler om 

löptid, tillhandahållande och avräkning, mängd, datum och tider för verkställande, 

transaktionspriser och metoder för att identifiera den berörda grossisten liksom detaljerad 

information om alla oavräknade gasleveransavtal och gasderivat. 

 

3.  Den nationella 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. 

 

▌ 

 

4.  Bestämmelserna i den här artikeln får inte skapa ytterligare skyldigheter i förhållande 

till de myndigheter som nämns i punkt 1 för de enheter som omfattas av direktiv 

2004/39/EG. 

 

5.  Om de myndigheter som nämns i punkt 1 behöver tillgång till uppgifter som innehas 

av enheter som omfattas av direktiv 2004/39/EG ska de ansvariga myndigheterna enligt det 

direktivet överlämna de begärda uppgifterna till de myndigheter som nämns i punkt 1.  

 

______________ 

* EUT L 1, 4.1.2003, s. 1." 

 

 

19. Artikel 25 ska utgå. 

 

20.  Följande artikel ska införas: 

 

 "Artikel 26a 

Undantag för industriområden 

 

1.  Medlemsstaterna får undanta industriområden från artiklarna 4, 7, 8.1, 8.2, 11, 

12.5, 13, 17, 18, 23.1 och/eller 24 i detta direktiv. 

 

2.  Tillträde för tredje part ska inte påverkas av de undantag som avses i punkt 1. 

Kunder på industriområden ska fritt kunna välja energileverantör och kunna vända sig 

till de nationella tillsynsmyndigheterna om oenighet uppstår med näroperatören." 
 

21. Artikel 30 ska ersättas med följande: 

 

"Artikel 30 

Kommitté 

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. 



 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

 

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG 

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet." 

 

22. Bilaga A ska ersättas med följande: 

 

"Om inte annat följer av gemenskapslagstiftningen om konsumentskydd, särskilt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG och rådets direktiv 93/13/EEG, ska 

åtgärderna i artikel 3 tillförsäkra kunderna följande: 

 

a)  Rätt till ett avtal med sin gastjänsteleverantör, i vilket följande ska anges: 

 

–  Leverantörens namn och adress. 

 

–  De tjänster som tillhandahålls, tjänstekvalitet och tidpunkt för den 

ursprungliga uppkopplingen. 

 

– Underhållstjänster som tillhandahålls. 

 

–  På vilket sätt aktuell information om tariffer och underhållskostnader kan 

erhållas. 

 

–  Avtalets löptid och hur avtalet och tjänsterna förlängs eller sägs upp samt 

eventuell rätt till kostnadsfritt frånträde. 

 

–  Villkoren för ersättning och återbetalning om tjänsterna inte håller angiven 

kvalitet, inbegripet inkorrekt eller försenad fakturering. 

 

–  Hur det tvistlösningsförfarande som avses i led f inleds.  

 

–  Information om konsumenters rättigheter, inbegripet allt ovan, som ska 

framgå tydligt på fakturor och naturgasföretagens webbplatser. 

 

–  Kontaktuppgifter till behörig prövningsmyndighet samt hur kunder ska gå till 

väga vid tvist. 

 

Villkoren ska vara skäliga och kända på förhand. Den information som avses i 

denna punkt bör under alla omständigheter ges innan avtalet ingås eller bekräftas. 

Om avtal ingås genom en mellanhand ska ovannämnda upplysningar också 

tillhandahållas innan avtalet ingås. 

 

b)  Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med 

denna information underrättelse om att de har rätt att frånträda avtalet. 

Tjänsteleverantörerna ska på ett tydligt och lättbegripligt sätt underrätta sina 

kunder direkt om varje avgiftshöjning, vid lämplig tidpunkt som inte infaller senare 

än en normal faktureringsperiod efter det att höjningen trätt i kraft. 

Medlemsstaterna ska se till att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte 

godtar de nya villkor som gasleverantören meddelat. 



 

c)  Klar och tydlig information om priser, tariffer och standardvillkor för tillgång till 

och utnyttjande av gastjänster. 

 

d)  Brett val av betalningssätt, som inte får vara diskriminerande för kunderna. Alla 

skillnader i villkor och bestämmelser ska motsvara leverantörens kostnader för de 

olika betalningssystemen. De allmänna villkoren ska vara skäliga, klara och 

begripliga. De ska meddelas på ett klart och lättbegripligt språk. Kunderna ska 

skyddas mot oskäliga och vilseledande försäljningsmetoder, inbegripet hinder som 

inte följer av avtalet och som näringsidkaren ställer upp, t.ex. en överdriven mängd 

avtalsdokument.  

 

e)  Möjlighet att byta leverantör utan kostnad. 

 

f)  Tillgång till klara och lättförståeliga, okomplicerade och billiga förfaranden för 

behandling av kundernas klagomål. Framför allt ska alla kunder ha rätt att få 

tjänster levererade och klagomål behandlade av sin gasleverantör. Sådana 

förfaranden ska göra det möjligt att lösa tvister snabbt och rättvist, och inom tre 

månader. När det är befogat ska de innefatta ett system för ersättning och/eller 

återbetalning. Förfarandena bör i möjligaste mån följa de principer som anges i 

kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer 

som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering 

av konsumenttvister utanför domstol*. 

 

g)  Information till kunder som redan är anslutna till gassystemet om deras rättigheter 

att, enligt tillämplig nationell lagstiftning, få tillgång till naturgas av en bestämd 

kvalitet till rimliga priser. 

 

h)  Möjlighet att lätt byta till en ny leverantör och ha tillgång till sina 

förbrukningsuppgifter och möjlighet att genom uttryckligt avtal och utan kostnad ge 

behöriga leveransföretag tillgång till sina mätaruppgifter. Den part som ansvarar för 

hanteringen av uppgifterna är skyldig att lämna ut dessa uppgifter till företaget. 

Medlemsstaterna ska fastställa uppgifternas format och ett förfarande som gör det 

möjligt för leverantörer och konsumenter att få tillgång till uppgifterna. Inga 

ytterligare kostnader ska åläggas konsumenten för denna tjänst. 

 

i)  Klar och tydlig information minst en gång i kvartalet om den faktiska 

gasförbrukningen och kostnaderna. Inga ytterligare kostnader ska åläggas 

konsumenten för denna tjänst. Medlemsstaterna ska garantera att användningen av 

"smarta mätare" åtföljs av minsta möjliga avbrott för konsumenterna inom ...**, 

och den systemansvarige för distributionssystemet eller leveransföretag ska ansvara 

för detta arbete. De nationella tillsynsmyndigheterna ska ansvara för 

övervakningen av denna utveckling och fastställandet av gemensamma normer i 

detta syfte. Medlemsstaterna ska ansvara för att de normer som fastställer den 

lägsta nivån på teknisk utformning och operativa krav för mätare löser frågor om 

kompatibilitet för att kunna tillhandahålla konsumenterna de bästa fördelarna till 

lägsta kostnad. 

 

j)  Slutavräkning efter varje byte av leveransföretag senast en månad efter det att det 

berörda leveransföretaget har upplysts om bytet. 

 



_____________ 

* EUT L 115, 17.4.1998, s. 31. 

** Tio år efter ikraftträdandet av direktiv .../...EG [om ändring av direktiv 2003/55/EG]." 

 

 

Artikel 2 

Införlivande 

 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv inom ...*. De ska till kommissionen genast överlämna 

texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och 

detta direktiv. 

 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den ...*. 

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv 

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 

hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

 

3. Medlemsstaterna ska avskaffa lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som 

hindrar naturgasföretag och tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter att utföra sina 

uppgifter eller utöva sina befogenheter eller skyldigheter enligt detta direktiv. 

 

4. Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om den formella 

och praktiska tillämpningen av detta direktiv i varje medlemsstat. 

 

5. Då ett offentligt kontrollerat organ direkt eller indirekt är inblandat i förvärvet av delar 

av ett vertikalt integrerat företag, ska priset i samband med en sådan transaktion meddelas 

kommissionen. Ett sådant meddelande ska innehålla ett intyg på de underliggande 

tillgångarnas värde från ett internationellt revisionsföretag. Kommissionen ska använda sådan 

information enbart för att utöva kontroll över statliga bidrag. 

 

 

Artikel 3 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft den […] dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

 

Artikel 4 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

                                                 
*  18 månader från dagen för dess ikraftträdande. 



 

Utfärdat i ║ den … 

 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

 


