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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2004

af

om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1
,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 20.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets

afgørelse af ...
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(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det

indre marked for naturgas1 har bidraget væsentligt til gennemførelsen af det indre marked for

gas. Der må nu foretages strukturelle ændringer i lovrammerne for at overvinde de resterende

hindringer for gennemførelsen af det indre marked særlig med hensyn til handel med gas. Der

er behov for yderligere tekniske regler, navnlig hvad angår adgangstjenester for tredjepart,

mekanismerne for kapacitetstildeling og procedurerne for håndtering af kapacitetsbegræns-

ninger og krav om gennemsigtighed.

(2) De erfaringer, der er høstet under gennemførelsen af det første sæt retningslinjer for god prak-

sis, som blev vedtaget af det europæiske gasreguleringsforum i 2002, samt overvågningen af

gennemførelsen viser, at det er nødvendigt at gøre de i retningslinjerne fastlagte regler retligt

bindende for at sikre, at de gennemføres fuldt ud i samtlige medlemsstater, og skabe en reel

minimumsgaranti for lige vilkår for markedsadgang.

(3) På forummets møde den 24.-25. september 2003 blev der vedtaget et nyt sæt retningslinjer,

"det andet sæt retningslinjer for god praksis". Nærværende forordning har derfor på grundlag

af disse retningslinjer til formål at fastlægge grundlæggende principper og regler for netad-

gang og adgangstjenester for tredjepart, håndtering af kapacitetsbegrænsninger, gennemsig-

tighed, balancering og handel med kapacitetsrettigheder.

(4) Artikel 15 i direktiv 2003/55/EF åbner mulighed for en operatør af et kombineret transmis-

sions- og distributionssystem. Derfor kræver reglerne i denne forordning ikke ændring af til-

rettelæggelsen af nationale transmissions- og distributionssystemer, som er forenelige med de

relevante bestemmelser i direktiv 2003/55/EF, særlig artikel 15.

                                                
1 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.
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(5) Forordningens anvendelsesområde omfatter også højtryksrørledninger, der forbinder lokale

distributører til gasnettet, forudsat at de ikke hovedsagelig anvendes i forbindelse med lokal

distribution.

(6) Det er nødvendigt at opstille kriterier for fastsættelse af tariffer for netadgang for at sikre, at

tarifferne er i fuld overensstemmelse med princippet om ikke-diskriminering og bidrager til et

velfungerende indre marked samt tager fuldt hensyn til behovet for systemintegritet og af-

spejler de faktiske omkostninger, samtidig med at de i passende omfang ansporer til effekti-

vitet, inklusive et rimeligt investeringsafkast, og der skal, hvor det er rimeligt, tages hensyn til

de regulerende myndigheders benchmarking af tariffer.

(7) Ved beregning af tariffer for netadgang er det vigtigt at tage hensyn til de faktiske omkostnin-

ger samt til behovet for at sikre et rimeligt investeringsafkast og incitamenter til at anlægge ny

infrastruktur. I den sammenhæng og navnlig hvis der er effektiv konkurrence mellem rørled-

ninger, vil benchmarking af tariffer være relevant.

(8) Brug af markedsbaserede ordninger, såsom auktioner,  til fastsættelse af tarifferne skal være

forenelig med bestemmelserne i direktiv 2003/55/EF.

(9) Et fælles sæt af minimumskrav til adgangstjenester for tredjepart er nødvendigt for i praksis at

opnå en fælles minimumsstandard for adgang i hele Fællesskabet, for at sikre, at adgangstje-

nester for tredjepart er tilstrækkeligt kompatible og for at kunne udnytte fordelene ved et vel-

fungerende indre marked for gas.
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(10) Henvisninger til harmoniserede transportaftaler i forbindelse med ikke-diskriminerende ad-

gang til transmissionssystemoperatørers net betyder ikke, at vilkår og betingelser i en given

systemoperatørs transportaftaler skal være de samme som i transportaftaler hos en anden

transmissionssystemoperatør i den pågældende medlemsstat eller i en anden medlemsstat,

medmindre der er fastsat mindstekrav, som skal opfyldes i alle transportaftaler.

(11) Håndtering af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger i net er et vigtigt aspekt i gennemførel-

sen af det indre marked for gas. Det er nødvendigt at udforme fælles regler, som - efter prin-

cippet om at uudnyttet kapacitet fortabes - skaber balance mellem behovet for at frigøre uud-

nyttet kapacitet  og kapacitetsindehavernes ret til at udnytte kapaciteten, når de har brug for

den, samtidig med at kapacitetens likviditet forbedres.

(12) Selv om fysiske kapacitetsbegrænsninger i net i dag sjældent udgør et problem i Fællesskabet,

kan det blive et problem i fremtiden. Under de omstændigheder er det derfor vigtigt at opstille

grundprincipper for tildeling af kapacitet i net med kapacitetsbegrænsninger.

(13) For at brugerne kan få effektiv adgang til gasnettene, må de have oplysninger om navnlig tek-

niske krav og ledig kapacitet, så de kan udnytte de forretningsmuligheder, der opstår på det

indre marked. Der er behov for fælles minimumsstandarder for sådanne krav om gennemsig-

tighed. Offentliggørelsen af sådanne oplysninger kan ske på forskellige måder, også elektro-

nisk.
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(14) Ikke-diskriminerende og gennemsigtige balanceringssystemer for gas, der drives af transmis-

sionssystemoperatørerne, er vigtige mekanismer, navnlig for nye markedsdeltagere, der kan

have sværere ved at balancere deres samlede salgsporteføljer end selskaber, der allerede er

etableret på markedet. Det er derfor nødvendigt at fastlægge regler, der sikrer, at transmis-

sionssystemoperatører håndterer sådanne mekanismer på en måde, der er forenelig med ikke-

diskriminerende, gennemsigtige og effektive betingelser for netadgang.

(15) Handel med primære kapacitetsrettigheder er et vigtigt led i udviklingen af et konkurrence-

baseret marked og for at skabe likviditet. Denne forordning bør derfor fastlægge grundlæg-

gende regler på dette område.

(16) Det må sikres, at virksomheder, der erhverver kapacitetsrettigheder, kan sælge dem til andre

autoriserede virksomheder for at sikre et rimeligt likviditetsniveau på kapacitetsmarkedet.

Denne fremgangsmåde er imidlertid ikke til hinder for et system, hvor kapacitet, der i en

given periode, beregnet på nationalt plan, er uudnyttet, igen stilles til rådighed for markedet

på et uafbrydeligt grundlag.

(17) De nationale regulerende myndigheder bør sikre, at reglerne i denne forordning og de ret-

ningslinjer, som vedtages i henhold til den, overholdes.

(18) I de retningslinjer, der er knyttet som bilag til forordningen, fastlægges specifikke detaljerede

regler for gennemførelsen på grundlag af det andet sæt retningslinjer for god praksis. Om

nødvendigt vil disse regler kunne udvikle sig med tiden under hensyn til forskellene mellem

de nationale gassystemer.
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(19) Når Kommissionen foreslår at ændre retningslinjerne i bilaget til denne forordning, bør den

sikre forudgående høring af alle relevante parter, der er berørt af retningslinjerne, repræsente-

ret af faglige organisationer, og af medlemsstater inden for Det Europæiske Gasreguleringsfo-

rum, og den bør anmode om input fra Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elek-

tricitet og Gas.

(20) Medlemsstaterne og de kompetente nationale myndigheder bør forpligtes til at fremsende

relevante oplysninger til Kommissionen. Kommissionen bør behandle disse oplysninger for-

troligt.

(21) Denne forordning og de retningslinjer, der vedtages i overensstemmelse med den, berører

ikke anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler.

(22) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(23) Målet for den påtænkte forordning, nemlig fastlæggelse af retfærdige regler vedrørende ad-

gang til naturgastransmissionsnet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne,

men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fælles-

skabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidia-

ritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.

nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med denne forordning er at fastlægge ikke-diskriminerende regler vedrørende betin-

gelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, idet der tages hensyn til de særlige forhold på de

nationale og regionale markeder, med henblik på at sikre et velfungerende indre gasmarked.

Reglerne omfatter fastsættelse af harmoniserede principper for tariffer, eller de metoder, der ligger

til grund for deres beregning, for netadgang, fastlæggelse af adgangstjenester for tredjepart og har-

moniserede principper for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, fastlæggel-

se af krav om gennemsigtighed, regler om balancering og gebyrer for ubalancer samt fremme af

handelen med kapacitet.

2. Medlemsstaterne kan oprette en enhed eller et organ i overensstemmelse med direktiv

2003/55/EF, der skal udføre en eller flere funktioner, der typisk tildeles transmissionssystemopera-

tøren, som skal være underlagt kravene i denne forordning.

Artikel 2

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved:

1) "transmission": transport af naturgas gennem net, der hovedsagelig består af højtryksrørled-

ninger, bortset fra opstrømsrørledningsnet og bortset fra den del af højtryksrørledninger, der

hovedsagelig anvendes i forbindelse med lokal distribution af naturgas, med henblik på leve-

ring af naturgas til kunder, men ikke forsyning
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2) "transportaftale": en aftale, som transmissionssystemoperatøren har indgået med en bruger af

nettet med henblik på transmission

3) "kapacitet": den maksimale strøm af gas, udtrykt i normal kubikmeter pr. tidsenhed eller i

energienheder pr. tidsenhed, som brugeren af nettet har ret til ifølge bestemmelserne i trans-

portaftalen

4) "uudnyttet kapacitet": uafbrydelig kapacitet, som en bruger af nettet har erhvervet i henhold

til en transportaftale, men som brugeren ikke har nomineret på

5) "håndtering af kapacitetsbegrænsninger": forvaltning af transmissionssystemoperatørens

kapacitetsudbud med henblik på at den tekniske kapacitet udnyttes optimalt og maksimalt og

at overbelastnings- og mætningspunkter opdages i tide

6) "sekundært marked": markedet for den kapacitet, der handles ad andre veje end på det pri-

mære marked

7) "nominering": forudgående meddelelse fra en bruger af nettet til transmissionssystemoperatø-

ren om den faktiske strøm af gas, som brugeren ønsker at tilføre eller trække ud af systemet

8) "renominering": efterfølgende meddelelse om ændring af en nominering



11652/2/04 REV 2 NS/bh 9
DG C II    DA

9) "systemintegritet": ethvert forhold i et transmissionsnet, herunder de nødvendige transmis-

sionsanlæg, hvor naturgassens tryk og kvalitet forbliver inden for de maksimums- og mini-

mumsgrænser, der er fastsat af transmissionssystemoperatøren, således at transmissionen af

naturgas er garanteret set ud fra et teknisk synspunkt

10) "balanceringsperiode": den periode, inden for hvilken afledning af en mængde naturgas, ud-

trykt i energienheder, skal opvejes ved, at hver enkelt bruger af nettet tilfører samme mængde

naturgas til transmissionsnettet i overensstemmelse med transportaftalen eller reglerne for

netadgang

11) "bruger af nettet": en kunde eller en potentiel kunde hos en transmissionssystemoperatør og

transmissionssystemoperatørerne selv, når det er nødvendigt for dem at udføre deres funktio-

ner i forbindelse med transmission

12) "afbrydelige tjenester": tjenester, som transmissionssystemoperatøren tilbyder i forbindelse

med afbrydelig kapacitet

13) "afbrydelig kapacitet": gastransmissionskapacitet, der kan afbrydes af transmissionssystem-

operatøren under de betingelser, der er fastlagt i transportaftalen

14) "langsigtede tjenester": tjenester, der tilbydes af transmissionssystemoperatøren, med en

varighed på et år eller mere

15) "kortsigtede tjenester": tjenester, der tilbydes af transmissionssystemoperatøren, med en

varighed på under et år
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16) "uafbrydelig kapacitet": gastransmissionskapacitet, der er garanteret af transmissionssystem-

operatøren som uafbrydelig i kraft af en aftale

17) "uafbrydelige tjenester": tjenester, som tilbydes af transmissionssystemoperatøren i forbin-

delse med uafbrydelig kapacitet

18) "teknisk kapacitet": den maksimale uafbrydelige  kapacitet, som transmissionssystemoperatø-

ren kan tilbyde brugerne af nettet, idet der tages hensyn til systemintegritet og transmissions-

nettets driftskrav

19) "aftalt kapacitet": kapacitet, som transmissionssystemoperatøren har tildelt en bruger af nettet

ved hjælp af en transportaftale

20) "ledig kapacitet": den del af den tekniske kapacitet, der ikke er tildelt, og som stadig er til

rådighed for systemet på det givne tidspunkt

21) "aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger": den situation, hvor efterspørgslen på uafbrydelig

kapacitet overstiger den tekniske kapacitet

22) "primært marked": markedet for den kapacitet, der forhandles direkte af transmissionssystem-

operatøren

23) "fysiske kapacitetsbegrænsninger": den situation, hvor efterspørgslen på faktiske leverancer

overstiger den tekniske kapacitet på et bestemt tidspunkt.
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2. Definitionerne i artikel 2 i direktiv 2003/55/EF, som er relevante for anvendelsen af denne

forordning, finder ligeledes anvendelse, bortset fra definitionen af transmission i artikel 2, punkt. 3,

i direktiv 2003/55/EF.

Artikel 3

Tariffer for netadgang

1. De tariffer, eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemoperatører anvender,

og som er godkendt af de regulerende myndigheder i medfør af artikel 25, stk. 2, i direktiv

2003/55/EF, samt de tariffer, der er offentliggjort i medfør af artikel 18, stk. 1, i samme direktiv,

skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet og forbedring deraf og afspejle de

faktiske omkostninger, samtidig med at de i passende omfang ansporer til effektivitet, inklusive et

rimeligt investeringsafkast, og der skal, hvor det er rimeligt, tages hensyn til de regulerende myn-

digheders benchmarking af tariffer. Tarifferne, eller metoderne til beregning af disse, skal anvendes

på en ikke-diskriminerende måde.

Medlemsstaterne kan beslutte, at tarifferne også kan fastsættes gennem markedsbaserede ordninger,

såsom auktioner, forudsat at sådanne ordninger og indtægterne herfra er godkendt af den regule-

rende myndighed.

Tarifferne, eller metoderne til beregning af disse, skal bidrage til en effektiv handel med gas samt

konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mellem netbrugerne undgås, og sam-

tidig med at der anspores til investeringer og opretholdes eller skabes interoperabilitet for transmis-

sionsnet.
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2. Tarifferne for netadgang må ikke begrænse markedets likviditet eller medføre skævheder i

handelen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissionssystemer. Hvor forskelle i tarif-

strukturer eller balanceringsmekanismer hindrer handelen på tværs af transmissionssystemerne, skal

transmissionssystemoperatøren uanset artikel 25, stk. 2, i direktiv 2003/55/EF, i tæt samarbejde med

de relevante nationale myndigheder arbejde aktivt for konvergens mellem tarifstrukturerne og prin-

cipperne for gebyropkrævning, herunder i forbindelse med balancering.

Artikel 4

Adgangstjenester for tredjepart

1. Transmissionssystemoperatører skal

a) sikre, at de tilbyder tjenester på et ikke-diskriminerende grundlag til alle netbrugere. Hvis en

transmissionssystemoperatør tilbyder samme tjeneste til forskellige kunder, skal den gøre det

på samme aftalevilkår og betingelser, enten på grundlag af harmoniserede transportaftaler

eller på grundlag af regler for netadgang, som er godkendt af den kompetente myndighed i

overensstemmelse med proceduren i artikel 25 i direktiv 2003/55/EF

b) tilbyde både uafbrydelige og afbrydelige adgangstjenester for tredjepart. Prisen på afbrydelig

kapacitet skal afspejle sandsynligheden for afbrydelse

c) tilbyde netbrugerne både kort- og langsigtede tjenester.
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2. Transportaftaler, der indgås med usædvanlige startdatoer eller kortere løbetid end en standard-

transportaftale på årsbasis, må ikke medføre vilkårligt højere eller lavere tariffer, der ikke afspejler

tjenestens markedsværdi, i overensstemmelse med principperne i artikel 3, stk. 1.

3. Om nødvendigt kan der tildeles adgangstjenester for tredjepart mod passende garantier fra

brugere af nettet for så vidt angår disse brugeres kreditværdighed. Sådanne garantier må ikke ud-

gøre unødvendige hindringer for markedsadgang og skal være ikke-diskriminerende, gennemsigtige

og rimelige.

Artikel 5

Principper for kapacitetstildeling og procedurer

for håndtering af kapacitetsbegrænsninger

1. Den størst mulige kapacitet på alle relevante punkter nævnt i artikel 6, stk. 3, skal stilles til

rådighed for markedsdeltagere under hensyntagen til systemintegritet og effektiv netdrift.

2. Transmissionssystemoperatører skal indføre og offentliggøre ikke-diskriminerende og gen-

nemsigtige mekanismer for kapacitetstildeling, der skal

a) give passende økonomiske signaler med henblik på en effektiv og maksimal udnyttelse af den

tekniske kapacitet og fremme investeringer i ny infrastruktur
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b) sikre forenelighed med markedsmekanismerne, herunder spotmarkeder og handelspladser, og

samtidig være fleksible og kunne tilpasses ændrede markedsforhold

c) være forenelige med medlemsstaternes ordninger for netadgang.

3. Når transmissionssystemoperatører indgår nye transportaftaler eller genforhandler eksiste-

rende transportaftaler, skal disse aftaler tage hensyn til følgende principper

a) i tilfælde af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger skal transmissionssystemoperatører til-

byde uudnyttet kapacitet på det primære marked i det mindste en dag forud og som afbrydelig

kapacitet

b) brugere af nettet, der ønsker at sælge eller overdrage deres uudnyttede aftalte kapacitet på det

sekundære marked, skal have ret hertil. Medlemsstaterne kan kræve, at brugerne af nettet

anmelder dette til transmissionssystemoperatøren eller oplyser denne herom.

4. Når kapacitet, der er omfattet af eksisterende transportaftaler, forbliver uudnyttet, og der op-

står aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger, skal transmissionssystemoperatører anvende stk. 3,

forudsat at det ikke strider mod kravene i de eksisterende transportaftaler. Hvis dette strider mod de

eksisterende transportaftaler, skal transmissionssystemoperatørerne efter samråd med de kompe-

tente myndigheder anmode brugeren af nettet om at måtte anvende uudnyttet kapacitet på det

sekundære marked i overensstemmelse med stk. 3.

5. Hvis der opstår fysiske kapacitetsbegrænsninger, skal transmissionssystemoperatøren eller

eventuelt de regulerende myndigheder anvende ikke-diskriminerende, gennemsigtige principper for

kapacitetstildeling.
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Artikel 6

Krav om gennemsigtighed

1. Transmissionssystemoperatører skal offentliggøre detaljerede oplysninger om de tjenester, de

tilbyder, og de dertil knyttede betingelser tillige med de tekniske oplysninger, der er nødvendige,

for at brugerne af nettet kan få effektiv netadgang.

2. Transmissionssystemoperatører eller relevante nationale myndigheder skal med henblik på at

sikre gennemsigtige, objektive og ikke-diskriminerende tariffer samt for at fremme gasnettets

effektive anvendelse offentliggøre rimelige og tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger om tarif-

fernes beregning, metode og struktur.

3. For de tjenester, der tilbydes, skal den enkelte transmissionssystemoperatør jævnligt offentlig-

gøre absolutte tal vedrørende teknisk, aftalt og ledig kapacitet for alle relevante punkter, herunder

indfødningspunkter og udtagningspunkter, på en brugervenlig, standardiseret måde.

4. Hvilke punkter i et transmissionssystem der skal offentliggøres oplysninger om, skal godken-

des af de kompetente myndigheder efter høring af brugerne af nettet.

5. Hvis en transmissionssystemoperatør vurderer, at alle de påkrævede oplysninger af fortrolig-

hedsårsager ikke kan offentliggøres, skal operatøren anmode de kompetente myndigheder om tilla-

delse til at begrænse offentliggørelsen for det eller de pågældende punkter.
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De kompetente myndigheder godkender eller afviser anmodningen i hvert enkelt tilfælde, idet der

navnlig tages hensyn til behovet for at respektere legitime kommercielle fortrolighedshensyn og

målet om at skabe et konkurrencebaseret indre gasmarked. Hvis anmodningen godkendes, offent-

liggøres den disponible kapacitet uden angivelse af de absolutte tal, der ville stride mod fortrolighe-

den.

Der kan ikke godkendes nogen anmodning som omhandlet i dette stykke, hvis tre eller flere netbru-

gere har indgået aftale om kapacitet ved samme punkt.

6. Transmissionssystemoperatører skal altid forelægge de oplysninger, der kræves i henhold til

denne forordning, på en meningsfyldt, kvantificerbart klar og let tilgængelig måde og på et ikke-

diskriminerende grundlag.

Artikel 7

Regler for balancering og gebyrer for ubalancer

1. Reglerne for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gennemsig-

tig måde og baseres på objektive kriterier. Balanceringsreglerne skal afspejle reelle systembehov,

idet der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystemoperatøren råder over.

2. Hvor der anvendes ikke-markedsbaserede balanceringsordninger, skal tolerancetærsklerne

fastsættes på en sådan måde, at de enten afspejler sæsonbetingede udsving eller fører til en toleran-

cetærskel, der er højere end den, der følger af sæsonbetingede udsving, og afspejler transmissions-

systemets faktiske tekniske egenskaber. Tolerancetærsklerne skal afspejle reelle systembehov, idet

der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystemoperatøren råder over.
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3. Gebyrerne for ubalancer skal i det store hele være omkostningsbaserede, men skal samtidig på

passende vis ansporebrugerne af nettet til at skabe balance i deres tilførsel og udtræk af gas. Kryds-

subsidiering mellem brugere af nettet skal undgås, og gebyrerne må ikke hindre nye markedsdelta-

gere i at gå ind på markedet.

Metoden for beregning af balanceringsgebyrerne samt de endelige tariffer skal offentliggøres af de

kompetente myndigheder eller transmissionssystemoperatøren.

4. Transmissionssystemoperatører kan pålægge brugere af nettet et gebyr, hvis tilførsel til og

udtræk fra transmissionssystemet ikke er i balance i henhold til de balanceringsregler, der er om-

handlet i stk. 1.

5. Et gebyr, der overstiger de faktiske omkostninger ved balanceringen, tages i betragtning ved

beregningen af tariffer på en måde, der ikke mindsker interessen for balancering, og skal godkendes

af de kompetente myndigheder.

6. For at brugerne af nettet kan foretage korrigerende indgreb i tide, skal transmissionssystem-

operatørerne fremlægge fyldestgørende, rettidige og pålidelige internetbaserede oplysninger om

brugernes balanceringsstatus. Mængden af oplysninger, der stilles til rådighed, skal afspejle mæng-

den af oplysninger, som transmissionssystemoperatøren råder over. Eventuelle gebyrer for tilrådig-

hedsstillelse af disse oplysninger godkendes af de kompetente myndigheder og offentliggøres af

transmissionssystemoperatøren.

7. Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystemoperatørerne bestræber sig på at harmonisere

balanceringsordninger og strømline strukturer og niveauer for balanceringstariffer for at fremme

handelen med gas.
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Artikel 8

Handel med kapacitetsrettigheder

Hver transmissionssystemoperatør skal tage passende skridt til at muliggøre og lette fri handel med

kapacitetsrettigheder. Hver sådan operatør skal udforme harmoniserede transportaftaler og procedu-

rer på det primære marked for at lette sekundær handel med kapacitet, og de skal anerkende over-

førsel af primære kapacitetsrettigheder, når en sådan anmeldes af netbrugere. De harmoniserede

transportaftaler og procedurer skal anmeldes til de regulerende myndigheder.

Artikel 9

Retningslinjer

1. Hvor det er relevant, skal retningslinjer med henblik på at opnå det minimum af harmonise-

ring, som er nødvendigt for at nå denne forordnings mål, fastlægge

a) nærmere bestemmelser om adgangstjenester for tredjepart, herunder karakteren, varigheden

og andre krav vedrørende disse tjenester, i overensstemmelse med artikel 4

b) nærmere bestemmelser om de principper, der ligger til grund for kapacitetstildelingsmekanis-

mer, og anvendelse af procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger i tilfælde af afta-

lemæssige kapacitetsbegrænsninger i overensstemmelse med artikel 5

c) nærmere bestemmelser om, hvilke tekniske oplysninger der er nødvendige, for at brugerne af

nettet kan få effektiv adgang til systemet, samt fastlæggelse af, hvilke punkter kravene om

gennemsigtighed skal gælde for, herunder hvilke oplysninger der skal offentliggøres ved alle

relevante punkter samt en tidsplan for offentliggørelsen, i overensstemmelse med artikel 6.
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2. Retningslinjerne for de områder, der er anført i stk. 1, er fastlagt i bilaget. De kan ændres af

Kommissionen; dette skal ske efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Anvendelse og ændring af retningslinjer, der vedtages i medfør af denne forordning, skal af-

spejle forskelle mellem nationale gassystemer og må derfor ikke kræve ensartede detaljerede vilkår

og betingelser for tredjeparts adgang på fællesskabsplan. Der kan dog fastsættes mindstekrav, som

skal opfyldes for at opnå ikke-diskriminerende og gennemsigtige netadgangsbetingelser, der er

nødvendige for et indre gasmarked, og som så kan anvendes på baggrund af forskelle mellem de

nationale gassystemer.

Artikel 10

Regulerende myndigheder

Når de regulerende myndigheder i medlemsstaterne, der er oprettet i henhold til artikel 25 i direktiv

2003/55/EF, udfører deres opgaver i henhold til denne forordning, skal de sikre overensstemmelse

med denne forordning og de retningslinjer, der vedtages i medfør af denne forordnings artikel 9.

Hvor det er relevant, skal de samarbejde med hinanden og med Kommissionen.

Artikel 11

Oplysninger

Medlemsstaterne og de regulerende myndigheder giver efter anmodning Kommissionen alle oplys-

ninger, der kræves i medfør af artikel 9.
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Kommissionen fastsætter en rimelig tidsfrist, inden for hvilken oplysningerne skal gives, under hen-

syn til, hvor komplekse de ønskede oplysninger er, og hvor hurtigt der er behov for dem.

Artikel 12

Medlemsstaternes ret til at træffe mere detaljerede foranstaltninger

Denne forordning må ikke gribe ind i medlemsstaternes ret til at opretholde eller indføre foranstalt-

ninger, der indeholder mere detaljerede bestemmelser end forordningen og de retningslinjer, der

vedtages på grundlag af dens artikel 9.

Artikel 13

Sanktioner

1. Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af

denne forordning og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktio-

nerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse sanktioner senest den 1. juli 2006 og

giver straks meddelelse om alle efterfølgende ændringer af dem.

2. Sanktioner som omhandlet i stk. 1 betragtes ikke som henhørende under straffeloven.
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Artikel 14

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 30 i direktiv 2003/55/EF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Kommissionens rapport

Kommissionen overvåger forordningens gennemførelse. I den rapport, der er omhandlet i artikel 31,

stk. 3, i direktiv 2003/55/EF, redegør Kommissionen også for de erfaringer, der er indhøstet med

gennemførelsen af denne forordning. Rapporten skal navnlig gøre rede for, i hvor høj grad det er

lykkedes at sikre adgang til gastransmissionsnet på ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede

vilkår med det formål at give forbrugerne flere valgmuligheder på et velfungerende indre marked og

skabe forsyningssikkerhed på lang sigt. Om nødvendigt ledsages rapporten af passende forslag

og/eller henstillinger.
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Artikel 16

Fravigelser og undtagelser

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) naturgastransmissionsnet, der er beliggende i medlemsstaterne, så længe de undtagelser,

der er indrømmet i henhold til artikel 28 i direktiv 2003/55/EF, gælder medlemsstater,

som har fået indrømmet undtagelser i henhold til artikel 28 i direktiv 2003/55/EF, og

som derfor kan ansøge Kommissionen om en midlertidig undtagelse fra anvendelsen af

denne forordning i en periode på indtil to år fra den dato, hvor den i litra a) omhandlede

undtagelse udløber

b) sammenkoblingslinjer mellem medlemsstaterne og markante kapacitetsforøgelser i eksi-

sterende infrastrukturer eller ændringer af sådanne infrastrukturer, der muliggør udvik-

ling af nye gasforsyningskilder, jf. artikel 22, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/55/EF, som er

undtaget fra bestemmelserne i artikel 18, 19, 20 og artikel 25, stk. 2, 3 og 4, i nævnte di-

rektiv, så længe disse er undtaget fra bestemmelserne i dette litra

c) naturgastransmissionsnet, som er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 27 i di-

rektiv 2003/55/EF.
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Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions

Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2006 med undtagelse af artikel 9, stk. 2, andet punktum, der anvendes

fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

RETNINGSLINJER FOR

1. ADGANGSTJENESTER FOR TREDJEPART

2. PRINCIPPER FOR KAPACITETSTILDELING, PROCEDURER FOR HÅNDTERING AF

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER OG DERES ANVENDELSE I TILFÆLDE AF AFTA-

LEMÆSSIGE KAPACITETSBEGRÆNSNINGER, OG

3. FASTLÆGGELSE AF, HVILKE TEKNISKE OPLYSNINGER DER ER NØDVENDIGE,

FOR AT BRUGERNE AF NETTET KAN FÅ EFFEKTIV ADGANG TIL SYSTEMET;

FASTLÆGGELSE AF, HVILKE PUNKTER KRAVENE OM GENNEMSIGTIGHED

SKAL GÆLDE FOR, OG HVILKE OPLYSNINGER DER SKAL OFFENTLIGGØRES

VED ALLE RELEVANTE PUNKTER SAMT EN TIDSPLAN FOR OFFENTLIGGØREL-

SEN

1. ADGANGSTJENESTER FOR TREDJEPART

(1) Transmissionssystemoperatører skal tilbyde uafbrydelige og afbrydelige tjenester af ned til en

dags varighed.

(2) Harmoniserede transportaftaler og fælles regler for netadgang skal udformes således, at de

letter handel med og genudnyttelse af kapacitet, som der er indgået aftale om med brugere af

nettet, uden at det hindrer frigørelsen af kapacitet.
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(3) Transmissionssystemoperatører skal udvikle regler for netadgang og harmoniserede aftaler

efter behørig høring af brugerne af nettet.

(4) Transmissionssystemoperatører skal indføre standardiserede procedurer for nominering og

renominering, når sådanne er vedtaget inden for "EASEE-gas" (European Association for the

Streamlining of the Exchange of Energy). De skal udvikle informationssystemer og elektroni-

ske kommunikationsmidler med henblik på at give brugere af nettet fyldestgørende oplysnin-

ger og forenkle transaktioner, såsom nominering, indgåelse af aftaler om kapacitet og overfør-

sel af kapacitetsrettigheder mellem brugere af nettet.

(5) Transmissionssystemoperatører skal harmonisere formaliserede anmodningsprocedurer og

svarfrister i overensstemmelse med bedste praksis inden for sektoren, med det mål at reducere

svarfristerne. De skal senest den 1. juli 2006 stille internetbaserede systemer til rådighed til

reservation og bekræftelse af kapacitet, samt indføre procedurer for nominering og renomine-

ring, hvis sådanne procedurer er vedtaget inden for EASEE-gas.

(6) Transmissionssystemoperatører må ikke afkræve brugerne af nettet særskilte gebyrer for

anmodninger om oplysninger og transaktioner i forbindelse med deres transportaftaler, som

gennemføres efter standardregler og procedurer.

(7) Der kan dog kræves betaling for anmodninger om oplysninger, der medfører ekstraordinære

eller urimeligt høje udgifter, såsom gennemførlighedsundersøgelser, forudsat at gebyrerne kan

begrundes på behørig vis.
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(8) Transmissionssystemoperatører skal samarbejde med andre transmissionssystemoperatører

om at koordinere vedligeholdelsen af deres respektive net for at bringe afbrydelser i tjene-

sterne til brugere af nettet og transmissionssystemoperatører inden for andre områder ned på

et minimum og for at sikre, at alle nyder samme fordele hvad angår forsyningssikkerhed, her-

under i forbindelse med transit.

(9) Transmissionssystemoperatører skal mindst en gang om året inden en på forhånd fastsat frist

offentliggøre alle planlagte vedligeholdelsesperioder, der kan påvirke brugerne af nettets ret-

tigheder ifølge transportaftaler, samt tilhørende driftsrelaterede oplysninger med tilstrækkeligt

forudgående varsel. Dette krav omfatter også hurtig og ikke-diskriminerende offentliggørelse

af eventuelle ændringer i de planlagte vedligeholdelsesperioder og meddelelse om uforudsete

vedligeholdelsesarbejder, så snart transmissionssystemoperatøren råder over disse oplysnin-

ger. I vedligeholdelsesperioder skal transmissionssystemoperatørerne jævnligt offentliggøre

ajourførte oplysninger om, hvor lang tid vedligeholdelsesarbejdet forventes at tage, og hvilke

virkninger det forventes at have.

(10) Transmissionssystemoperatører skal dagligt føre protokol over det igangværende vedligehol-

delsesarbejde og de afbrydelser i gasstrømmen, der forekommer, og stille protokollen til

rådighed for den kompetente myndighed efter anmodning. Oplysningerne skal også stilles til

rådighed på anmodning af parter, der berøres af eventuelle afbrydelser.

2. PRINCIPPER FOR KAPACITETSTILDELING, PROCEDURER FOR HÅNDTERING AF

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER OG DERES ANVENDELSE I TILFÆLDE AF AFTA-

LEMÆSSIGE KAPACITETSBEGRÆNSNINGER
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2.1. PRINCIPPER FOR KAPACITETSTILDELING OG PROCEDURER FOR HÅNDTERING

AF KAPACITETSBEGRÆNSNINGER

(1) Mekanismerne for kapacitetstildeling og procedurerne for håndtering af kapacitetsbegræns-

ninger skal lette udviklingen af konkurrence og likvid handel med kapacitet, og de skal være

forenelige med markedsmekanismerne, herunder spotmarkeder og handelspladser. De skal

være fleksible og kunne tilpasses efter skiftende markedsforhold.

(2) Disse mekanismer og procedurer skal tage hensyn til integriteten i det pågældende system

såvel som til forsyningssikkerheden.

(3) Disse mekanismer og procedurer må hverken stå i vejen for nye markedsdeltagere eller skabe

urimelige hindringer for indtrængen på markedet. De må ikke forhindre markedsdeltagere,

herunder nye markedsdeltagere og virksomheder med en lille markedsandel, i at konkurrere

effektivt.

(4) Disse mekanismer og procedurer skal give passende økonomiske signaler med henblik på en

effektiv og maksimal udnyttelse af den tekniske kapacitet og fremme investeringer i ny infra-

struktur.

(5) Brugere af nettet skal orienteres om forhold, som kan indvirke på adgangen til den aftalte

kapacitet. Oplysninger om afbrydelse bør svare til de oplysninger, der er til rådighed for

transmissionssystemoperatøren.

(6) Hvis der opstår vanskeligheder med at opfylde kontraktlige leveringsforpligtelser som følge af

systemets integritet, bør transmissionssystemoperatørerne underrette brugerne af nettet og

straks finde en ikke-diskriminerende løsning.
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Transmissionssystemoperatørerne skal høre brugerne af nettet om procedurer, inden de iværksættes

og indgå aftaler om dem med den regulerende myndighed.

2.2. PROCEDURER FOR HÅNDTERING AF KAPACITETSBEGRÆNSNINGER I TIL-

FÆLDE AF AFTALEMÆSSIGE KAPACITETSBEGRÆNSNINGER

(1) Hvis aftalt kapacitet ikke udnyttes, skal transmissionssystemoperatøren stille denne kapacitet

til rådighed på det primære marked som afbrydelig kapacitet i kraft af aftaler af forskellig

varighed, medmindre denne kapacitet tilbydes af den pågældende bruger af nettet på det

sekundære marked til en rimelig pris.

(2) Indtægterne fra frigjort afbrydelig kapacitet deles efter regler, der fastlægges eller godkendes

af den relevante regulerende myndighed. Disse regler skal være forenelige med kravet om

effektiv udnyttelse af systemet.

(3) Den relevante regulerende myndighed kan fastsætte en rimelig pris for frigjort afbrydelig

kapacitet under hensyntagen til de specifikke gældende vilkår.

(4) Hvor det er relevant, skal transmissionssystemoperatører i rimeligt omfang bestræbe sig på at

tilbyde i hvert fald en del af den uudnyttede kapacitet på markedet som uafbrydelig kapacitet.

3. FASTLÆGGELSE AF, HVILKE TEKNISKE OPLYSNINGER DER ER NØDVENDIGE,

FOR AT BRUGERE AF NETTET KAN FÅ EFFEKTIV ADGANG TIL SYSTEMET;

FASTLÆGGELSE AF, HVILKE PUNKTER KRAVENE OM GENNEMSIGTIGHED

SKAL GÆLDE FOR, OG HVILKE OPLYSNINGER DER SKAL OFFENTLIGGØRES

VED ALLE RELEVANTE PUNKTER SAMT EN TIDSPLAN FOR OFFENTLIGGØREL-

SEN
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3.1. FASTLÆGGELSE AF, HVILKE TEKNISKE OPLYSNINGER DER ER NØDVENDIGE

FOR AT BRUGERNE AF NETTET KAN FÅ EFFEKTIV ADGANG TIL SYSTEMET

Transmissionssystemoperatører skal som minimum offentliggøre følgende oplysninger om deres

systemer og tjenester:

a) en detaljeret og dækkende beskrivelse af de forskellige tjenester, der tilbydes, samt tarifferne

herfor

b) de forskellige typer transportaftaler, der kan indgås om disse tjenester, og hvor det er relevant,

reglerne for netadgang og/eller standardvilkårene med en beskrivelse af brugerne af nettets

rettigheder og forpligtelser, herunder harmoniserede transportaftaler og andre relevante

dokumenter

c) de harmoniserede procedurer der gælder, når transmissionssystemet anvendes, herunder defi-

nition af centrale udtryk

d) bestemmelser om kapacitetstildeling, håndtering af kapacitetsbegrænsninger og procedurer for

at modvirke hamstring og lette genudnyttelse

e) de regler, der gælder i forhold til transmissionssystemoperatører i forbindelse med handel med

kapacitet på det sekundære marked

f) hvor det er relevant, oplysninger om fleksibilitet og toleranceniveauer, der indgår i transport-

og andre tjenester uden særskilt gebyr, såvel som om den fleksibilitet, der tilbydes ud over

dette, og de tilhørende gebyrer
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g) en detaljeret beskrivelse af transmissionssystemoperatørens gassystem med angivelse af alle

relevante punkter, der sammenkobler vedkommendes system med andre transmissionssystem-

operatørers systemer og/eller gasinfrastruktur såsom flydende naturgas (LNG) og infrastruk-

tur, der er nødvendig for at levere hjælpefunktioner som defineret i artikel 2, stk. 14, i direktiv

2003/55/EF

h) oplysninger om gaskvalitet og trykkrav

i) reglerne for tilslutning til det system, der drives af transmissionssystemoperatøren

j) rettidige oplysninger om påtænkte og/eller faktiske ændringer i tjenesterne eller vilkårene,

herunder de punkter, der er opført i punkt a)-i)

3.2. FASTLÆGGELSE AF, HVILKE PUNKTER KRAVENE OM GENNEMSIGTIGHED

SKAL GÆLDE FOR

Relevante punkter omfatter som minimum:

a) alle indfødningspunkter til et net, der drives af en transmissionssystemoperatør

b) de vigtigste udtagningspunkter og udtagningszoner, der dækker mindst 50% af den samlede

udtagningskapacitet i en given operatørs net, herunder alle udtagningspunkter og udtagnings-

zoner, der dækker mere end 2% af nettets samlede udtagningskapacitet

c) alle punkter, der forbinder forskellige transmissionssystemoperatørers net
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d) alle punkter, der forbinder en transmissionssystemoperatørs net med en LNG-terminal

e) alle væsentlige punkter inden for en given transmissionssystemoperatørs net, herunder punk-

ter med forbindelse til gashandelspladser. Alle punkter, hvor der erfaringsmæssigt med sand-

synlighed vil opstå fysiske kapacitetsbegrænsninger, anses for væsentlige

f) alle punkter, der forbinder en given transmissionssystemoperatørs net med infrastruktur, der

er nødvendig for at levere hjælpefunktioner, som defineret i artikel 2, stk. 14, i direktiv

2003/55/EF.

3.3. OPLYSNINGER DER SKAL OFFENTLIGGØRES VED ALLE RELEVANTE PUNKTER

SAMT EN TIDSPLAN FOR OFFENTLIGGØRELSEN

(1) Ved alle relevante punkter skal transmissionssystemoperatører jævnligt offentliggøre følgende

oplysninger om de daglige kapacitetsforhold på internet i en brugervenlig standardiseret form:

a) den maksimale tekniske kapacitet for strømme i begge retninger

b) den samlede aftalte og afbrydelige kapacitet

c) den ledige kapacitet.
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(2) for alle relevante punkter skal transmissionssystemoperatører offentliggøre den ledige kapaci-

tet mindst 18 måneder forud, og disse oplysninger skal ajourføres mindst en gang om måne-

den eller oftere, hvis der foreligger nye oplysninger

(3) transmissionssystemoperatører skal for alle relevante punkter dagligt offentliggøre ajourførte

oplysninger om adgang til kortsigtede tjenester (en dag forud og en uge forud), der bl.a. base-

res på nomineringer, gældende aftalemæssige forpligtelser og jævnlige langtidsprognoser om

ledig kapacitet på årsbasis for op til 10 år

(4) transmissionssystemoperatører skal for alle relevante punkter løbende offentliggøre historiske

maksimums- og minimumstal for de månedlige kapacitetsudnyttelsesrater og årlige gennem-

snitsstrømme for de sidste tre år

(5) transmissionssystemoperatører skal dagligt føre protokol over de faktiske aggregerede

strømme i en periode på mindst tre måneder

(6) transmissionssystemoperatører skal på en effektiv måde føre optegnelser over alle kapacitets-

aftaler og andre relevante oplysninger vedrørende beregning af og levering af adgang til ledig

kapacitet. De relevante nationale myndigheder skal have adgang til disse optegnelser for at

kunne varetage deres opgaver

(7) transmissionssystemoperatører skal stille brugervenlige midler til rådighed til beregning af

tariffer for de tjenester, der tilbydes, og til Internet-baseret kontrol af, hvilken kapacitet der er

til rådighed

(8) hvor en transmissionssystemoperatør ikke er i stand til at offentliggøre oplysninger i overens-

stemmelse med stk. 1, 3 og 7, skal vedkommende rådføre sig med de relevante nationale

myndigheder og opstille en handlingsplan til gennemførelse hurtigst muligt og senest den

31. december 2006.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 12. december 2003 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets forordning om betingelserne for adgang til gastransmissionsnet1 baseret på

traktatens artikel 95.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 2. juni 2004.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse3 ved førstebehandlingen den 20. april 2004 og

godkendte 41 ændringer. Kommissionen agter ikke at fremsætte et ændret forslag.

4. Den 12. november 2004 vedtog Rådet sin fælles holdning i henhold til traktatens

artikel 251.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

Forslaget har til formål at supplere direktivet om det indre gasmarked (2003/55/EF), der blev

vedtaget sidste år, ved at fastsætte rimelige og detaljerede regler for tredjeparts adgang til

medlemsstaternes gastransmissionsnet, idet der tages hensyn til de særlige forhold på de nati-

onale og regionale markeder. Det kan betragtes som en parallel til forordning (EF)

nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende

elektricitetsudveksling, der blev vedtaget som led i pakken vedrørende det indre marked.

Forslaget bygger på et sæt retningslinjer, som Det Europæiske Gasreguleringsforum (Madrid-

Forummet) har aftalt på et frivilligt grundlag, og som vil få bindende karakter med

vedtagelsen af den foreslåede forordning.

                                                
1 EFT C ... af ...., s. ...
2 EFT C ... af ...., s. ...
3 EFT C ... af ...., s. ...



11652/2/04 REV 2 ADD 1 ns/an/LRB/sm 3
DG C II    DA

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

a) Af Europa-Parlamentets 41 ændringsforslag har Rådet fulgt Kommissionen og

har

– accepteret følgende 22 ændringer:
– fuldt ud (nogle af dem omformuleret): 7, 12, 15, 18-21, 23, 26, 32, 34

og 39-41
– delvis: 1, 4, 25
– i princippet: 3, 13, 29, 36 og 38, og

– forkastet følgende 18 ændringer: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31, 35,
37, 42 og 43 på grund af indhold og/eller form.

Rådet har også implicit accepteret ændring 33.

b) Rådet har foretaget visse andre ændringer (af indhold og/eller form) i Kommissio-

nens forslag, som er beskrevet nedenfor.

Alle de ændringer, som Rådet har foretaget i Kommissionens forslag, er blevet accepte-

ret af Kommissionen.

2. Specifikke bemærkninger

a) De vigtigste ændringer, som Rådet har foretaget i udkastet til forordning, vedrø-

rer retningslinjerne i artikel 9, hvis anvendelsesområde Rådet har indskrænket;

navnlig er Kommissionens mulighed for at vedtage nye retningslinjer via

udvalgsproceduren udeladt af Kommissionsforslaget, således at Kommissionen

har beføjelse til at ændre de retningslinjer, som er fastsat i bilaget til udkastet til

forordning; disse retningslinjer vedrører adgangstjenester for tredjepart, principper

for kapacitetstildelingmekanismer og procedurer for styring af overbelastning,

samt krav om information. Rådet har også tilføjet et afsnit i artikel 9, hvor det gø-

res klart, at retningslinjerne og deres anvendelse og fremtidige ændringer skal af-

spejle forskellene mellem nationale gassystemer .

Desuden har Rådet indsat en ny artikel (artikel 16), hvori det bekræftes, at de re-

levante fravigelser og undtagelser, som er indrømmet i henhold til direktiv

2003/55/EF, også gælder i forbindelse med denne forordning.
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Rådet har tillige udskudt datoen for anvendelse af forordningen fra den 1. juli 2005 til
den 1. juli 2006 med undtagelse af artikel 9, stk. 2, der anvendes fra den 1. januar 2007
(artikel 17).

b) Af andre ændringer kan især nævnes følgende:

• Artikel 2, stk. 1, nr. 1: Rådet har foretaget en mindre ændring i definitionen af
transmission for at præcisere, hvilke rørledninger definitionen omfatter; sidelø-
bende med denne ændring er betragtning 5 blevet tilføjet.

• Artikel 2, stk. 1, nr. 4 og nr. 18: Rådet har indføjet to nye definitioner ("uudnyttet
kapacitet" og "faste tjenester").

• Artikel 2, stk. 1, nr. 23 og nr. 24: Rådet har udeladt definitionerne af ny
markedsdeltager og lille virksomhed ud fra den betragtning, at forordningens reg-
ler bør anvendes ens på alle markedsaktører.

• Artikel 3, stk. 1, hvor Rådet har tilføjet et nyt andet afsnit for at sikre, at der kan
fastsættes tariffer gennem auktioner; sideløbende med denne ændring er betragt-
ning 8 blevet tilføjet.

• Artikel 5, stk. 4, og artikel 7, stk. 6: Rådet har omformuleret disse bestemmelser
for at skabe større klarhed.

• Artikel 6, stk. 4: andet punktum i dette afsnit er blevet ændret for at gøre
anvendelsesområdet mere præcist og er blevet flyttet til bilaget (punkt 3.2.,
litra b), navnlig fordi det går så meget i detaljer.

• Artikel 11, stk. 2-5: Rådet har udeladt disse afsnit og dermed også stk. 1 i arti-
kel 13.

• Der er blevet indsat en række krydshenvisninger til direktiv 2003/55/EF for at
gøre teksten tydeligere (artikel 1, stk. 2 (nyt), artikel 3, stk. 1 og stk. 2, artikel 4,
stk. 1, artikel 10, artikel 14, artikel 15 (jf. ændring 36).

• Rådet har også tilføjet en række nye betragtninger ud over de allerede nævnte,
navnlig med henblik på at afspejle ændringer i artiklerne (betragtning 4, 7, 10, 16
og 19 (svarende til ændring 3)).

IV. KONKLUSIONER

Rådet mener, at den fælles holdning i vidt omfang tager hensyn til substansen i de fleste af
Europa-Parlamentets ønsker, og at den vil bidrage til at tilvejebringe et velfungerende indre
gasmarked.

________________________
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I-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité
Komm. forsl. nr.: 16260/03 ENER 361 CODEC 1857 - KOM(2003) 741 endelig
Vedr.: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til

naturgastransmissionsnet
– Vedtagelse af Rådets fælles holdning
– Vedtagelse af Rådets begrundelse

= anvendelse af skriftlig procedure

1. De Faste Repræsentanters Komité henstillede den 27. oktober, at den fælles holdning i doku-

ment 11652/04 ENER 190 CODEC 934 + COR 1 (de) + COR 2 (en) + REV 1 (pt), som er

endeligt udformet af jurist-lingvisterne, samt Rådets begrundelse (11652/04 ENER 190

CODEC 934 ADD1 + COR1) vedtages af Rådet som A-punkt, og at erklæringen i bilaget til

dette dokument optages i Rådets mødeprotokol.

2. Da der ikke holdes nogen samling i Rådet, som kan vedtage disse punkter i tide før Europa-

Parlamentets plenarmøde den 15. november, anmodes Coreper om at acceptere, at der anven-

des skriftlig procedure.

________________________
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BILAG

Erklæring fra Kommissionen

Ad: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgas-

transmissionsnet

"Oplagring og adgang til oplagringsfaciliteter er ikke omfattet af denne forordning.

Oplagring og adgang til oplagringsfaciliteter kommer derfor ikke til at indgå i de i artikel 9, stk. 1, i

denne forordning omhandlede retningslinjer eller i sådanne som ændret i henhold til artikel 9, stk. 2,

i denne forordning."

________________________
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 16.11.2004 
KOM(2004) 760 endelig 

2003/0302 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
betingelserne for adgang til gastransmissionsnet 
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2003/0302 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
betingelserne for adgang til gastransmissionsnet 

1- INDLEDNING 

Tidspunkt for forslagets forelæggelse for EP og Rådet (dok. 
KOM(2003) 741 endelig - C5-0633/2004-2003/0302(COD)): 

 
12. december 2003 

Tidspunkt for Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalgs udtagelse:  

2. juni 2004 

Tidspunkt for Europa-Parlamentets udtalelse ved 
førstebehandlingen:  

20. april 2004 

Tidspunkt for ændret forslag: På grund af den hastende politiske 
karakter er ingen ændrede forslag 
blevet forelagt. Alle 
ændringsforslag, som 
Kommissionen har accepteret, er 
blevet accepteret af Rådet 

Tidspunkt for politisk enighed i Rådet: 10. juni 2004 

Tidspunkt for vedtagelse af Rådets fælles holdning  12. november 2004 

Bilag Erklæring fra Kommissionen 

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG  

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er en supplerende foranstaltning til 
direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af 
direktiv 98/30/EF. Det går ud på at opstille minimumskrav til betingelserne for adgang til 
gastransmissionsnettene. 

Erfaringerne, bl.a. fra EU’s gasreguleringsforum i Madrid, viser, at en kvalitativ 
markedsliberalisering er lige så vigtig som en kvantitativ. Selv om direktiv 2003/55/EF vil 
føre til et fuldstændigt åbent marked senest i juli 2007, giver betingelserne for tredjeparters 
adgang til nettet i medlemsstaterne langt fra ensartede vilkår. Både direktiv 2003/55/EF og 
forordningsforslaget erkender, at tredjeparters adgang er af afgørende betydning for 
markedsliberalisering og indførelse af konkurrence. Mens direktivet blot opstiller 
målsætningerne, drejer forordningen sig imidlertid om bestemte minimumskrav, som skal 
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overholdes i forbindelse med denne vigtige del af direktivet, dvs. betingelserne for adgang til 
transmissionsnettet. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Med undtagelse af de forhold, der behandles i punkt 4.4, er den fælles holdning i fuld 
overensstemmelse med indholdet i Kommissionens forslag. En række andre ændringer, som 
Rådet og Europa-Parlamentet har foretaget, klarlægger forordningens bestemmelser og deres 
overensstemmelse med direktiv 2003/55/EF eller supplerer dem. 

Medlemsstaterne har ikke blot erkendt, at der er behov for en forordning, men også, at den 
skal omfatte mere end rent grænseoverskridende anliggender for at undgå forskelsbehandling 
og forvridning af konkurrencen. 

4- KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER I NÆRMERE ENKELTHEDER 

4.1 Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og som indgår helt eller delvis i 
den fælles holdning 

Ændringsforslag 1: Ændringen kan accepteres, da den klarlægger behovet for at afvikle de 
tilbageværende handelsbarrierer. 

Ændringsforslag 3: Ændringen klarlægger behovet for samråd og samarbejde mellem 
Kommissionen og den pågældende industri, og det kan Kommissionen tilslutte sig. 

Ændringsforslag 4: Den del af ændringsforslaget, som kan accepteres, indebærer en 
tydeliggørelse. 

Ændringsforslag 7: Den foreslåede definition på ”netbruger” indebærer en tydeliggørelse og 
en forenkling uden dog at indskrænke den definition, Kommissionen havde foreslået. 

Ændringsforslag 12: Ændringen bringer teksten i overensstemmelse med de respektive 
bestemmelser i direktiv 2003/55/EF. Den tager desuden hensyn til, at der i nogle 
medlemsstater er en vis konkurrence mellem ledningssystemerne. Endelig erkender 
ændringen behovet for at opstille tariffer, der foruden investeringer, hvis formål at få gassen 
til at strømme uhindret af kvalitets- eller andre samvirkespørgsmål, også muliggør 
infrastrukturinvesteringer. 

Ændringsforslag 13: Tilnærmelse mellem tarifstrukturerne og mellem 
balanceringsmekanismerne vil lette handelen med naturgas og give den bedre betingelser. 

Ændringsforslag 15: Spørgsmålet kan overlades til markedet, da det er i systemoperatørens 
interesse at afsætte så stor kapacitet som muligt. 

Ændringsforslag 18: Ændringen omfatter et vigtigt aspekt, som blev drøftet under Madrid-
processen. Den beskytter TSO mod risikoen i forbindelse med upålidelige netbrugere og med 
uøkonomiske dispositioner, som træffes af netbrugerne. 

Ændringsforslag 19, 26 og 32: Ændringerne indebærer en tydeliggørelse. 
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Ændringsforslag 20 og 39: Ændringerne bygger på de frivillige retningslinjer for god praksis 
med hensyn til TPA, der blev vedtaget i Madrid, og holder den rette balance mellem 
markedskonkurrencens og forsyningssikkerhedens behov. 

Ændringsforslag 21: Det er vigtigt at få fastlagt tidsrammen for, hvornår der bør tilbydes 
uudnyttet kapacitet på afbrydelig basis. Netbrugerne kan ikke udnytte denne tjeneste, hvis 
tiden forud ikke giver dem mulighed for at reagere. 

Ændringsforslag 23: Offentliggørelse af tarifberegningen og metoderne bag den samt 
oplysninger om tarifstrukturen er et klart gennemsigtighedskrav og nødvendig for, at 
konkurrencen kan fungere, og for at undgå urimelige og uhensigtsmæssige tariffer. 

Ændringsforslag 25, midterste del: Godkendelsen af de punkter i et transmissionssystem, som 
der skal offentliggøres oplysninger om efter høring af netbrugerne, sikrer, at der 
offentliggøres oplysninger om de punkter, som er vigtigst for markedet. 

Ændringsforslag 28: Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ordlyden i Madrid-
retningslinjerne. Det er medtaget i realiteten, selv om Rådet af hensyn til den juridiske klarhed 
og tekstmæssige sammenhæng har ændret ordlyden. 

Ændringsforslag 29: Harmoniserede balanceringsordninger er vigtige for en uhindret 
gasstrøm og for udvikling af spotmarkederne. 

Ændringsforslag 34: Ændringen er et nyttigt supplement og afspejler tilsvarende 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 1228/2003. 

Ændringsforslag 36: Ændringen medvirker til at gøre Kommissionens arbejde mere effektivt 
og tilpasser dens rapporteringspligter. 

Ændringsforslag 38: Netbrugernes inddragelse i udarbejdelsen af standardiserede aftaler og 
netkoder øger disses praktiske værdi og anvendelighed. 

Ændringsforlag 40 og 41: Ændringen bygger på de frivillige retningslinjer, der blev vedtaget i 
Madrid. Netbrugerne har brug for at vide, hvordan den aftalte kapacitets disponibilitet 
påvirkes, så de kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde kundernes behov 
under de foreliggende omstændigheder. Gennemsigtigheden bør i denne sammenhæng være 
så stor som mulig. 

4.2 Ændringsforslag som Kommissionen har accepteret, men som ikke er medtaget i den 
fælles holdning 

Ingen 

4.3 Ændringsforslag, som Kommissionen har forkastet, og som ikke er medtaget i den 
fælles holdning  

Ændringsforslag 1 og 4: De dele af ændringsforslagene, der kan indebære, at forordningens 
anvendelsesområde begrænses til grænseoverskridende handel, kan ikke accepteres af 
Kommissionen. Hvis forordningens anvendelsesområde begrænses til grænseoverskridende 
handel, bliver det umuligt at opfylde forordningens grundlæggende målsætninger. 
Forordningen kan i så fald ikke sikre de nødvendige ensartede adgangsbetingelser, navnlig 
ikke i medlemsstater med mere end en transmissionssystemoperatør. De problemer 
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forordningen drejer sig om, er relevante for samtlige gasnet og ikke blot begrænset til 
forbindelserne mellem dem. Hvis forordningens anvendelsesområde begrænses til 
grænseoverskridende handel, bliver den foreslåede forordning derfor næsten nytteløs. 

Ændringsforslag 2, 5 og 6, første del: Ændringsforslaget giver det forkerte indtryk, at kun 
grænseoverskridende transport fører til intensivering af konkurrencen i hele EU, hvorimod 
dette skal opnås ved, at et øget antal markedsdeltagere kan levere gas i hele EU (dvs. i 
medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne). (Se også bemærkningerne til ændringsforslag 
1 og 4). 

Ændringsforslag 6, anden del: Ændringsforslaget begrænser forordningens 
anvendelsesområde til transmissionssystemoperatører, som svarer til definitionen i direktiv 
2003/55/EF. Det vil sandsynligvis udelukke regionale transmissionssystemer og derfor ikke 
indebære ensartede betingelser for adgang til transmissionsnettene.  

Ændringsforslag 8: Ændringsforslaget skelner ikke klart mellem begreberne primært og 
sekundært marked, som er grundlæggende for forordningen. Det skaber risiko for 
misforståelser i forbindelse med udtrykket ”handel med kapacitetsrettigheder” i artikel 8, som 
betyder sekundære markeder. 

Ændringsforslag 9 og 10: De udtryk, som defineres i disse ændringsforslag, forekommer ikke 
i teksten, og der er derfor ikke behov for nogen definition. 

Ændringsforslag 11: Definitionen på ”relevante punkter” bør stå i retningslinjerne i 
forordningens bilag, for at den hurtigt kan tilpasses til markedsudviklingen. Oplagringsanlæg 
er bevidst blevet udeladt fra forordningens anvendelsesområde, da deres særlige karakter og 
lovgivningsbehov kræver selvstændig behandling. 

Ændringsforslag 14: Denne ændring er vanskelig, for ikke at sige umulig at anvende i praksis 
på grund af sin ordlyd. 

Ændringsforslag 16: De forhold, dette ændringsforslag gælder, ligger uden for forordningens 
anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 17: Ændringsforslaget går ud på at forpligte kapacitetsindehavere til at 
udbyde uudnyttet kapacitet på det sekundære marked. Kommissionen kan tilslutte sig 
ændringsforslagets formål og hensigt, men har den opfattelse, at økonomiske tilskyndelser vil 
kunne være særdeles lovende, når det gælder eksisterende aftaler. Hvad nye aftaler angår, 
behandles spørgsmålet i artikel 5, stk. 2. 

Ændringsforslag 22: Ændringsforslaget indfører betydelig vilkårlighed med hensyn til, hvad 
der kan betragtes som ”forlænget og betydelig aftalemæssig overbelastning”. Desuden 
svækker ændringsforslaget de respektive bestemmelser i Kommissionens tekst. Det er værd at 
understrege, at mens de eksisterende aftaler - af juridiske grunde - skal behandles anderledes, 
er det af afgørende betydning, at nye aftaler tager hensyn til, at kapacitetshamstring ikke kan 
accepteres på et konkurrencepræget marked, og at princippet "hvad der ikke forbruges, 
fortabes" skal anvendes. 

Ændringsforslag 24: Ændringsforslaget tilføjer intet nyt. Definitionen på relevante punkter 
findes i artikel 6, stk. 3, og i bilaget. 
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Ændringsforslag 25, første og sidste del: De punkter, der skal offentliggøres oplysninger om, 
bør for klarhedens skyld kun behandles i artikel 6, stk. 3. På grund af det store antal 
udtagningssteder i nogle transmissionssystemer er det vigtigt at angive i hvert fald en 
procentdel af den udtagningskapacitet, som skal offentliggøres. Dette krav opfyldes i bilaget. 

Ændringsforslag 27: I betragtning af de store forskelle mellem de europæiske 
transmissionssystemer forekommer dette ændringsforslag overilet. Systemets størrelse, 
adgangen til oplagringsanlæg og andre fleksibilitetsmidler kan være afgørende for TSO's 
muligheder, når det gælder balanceringstjenester. Desuden er henvisningen til 
markedsbaserede balanceringsordninger for tvetydig, da der findes forskellige 
markedsbaserede ordninger på EU’s gasmarked. 

Ændringsforslag 30: Ændringsforslaget kan give forkerte signaler og begrænse de 
foranstaltninger, der skal træffes, til samråd, og det undlader at inddrage de kompetente 
myndigheder, hvad der anses for nødvendigt for at sikre gennemsigtige aftaleprocedurer uden 
forskelsbehandling. 

Ændringsforslag 31: Ændringsforslaget gør det ikke muligt at gennemføre en ordentlig 
samrådsproces med industrien, hvad Kommissionen betragter som yderst vigtigt. 

Ændringsforslag 35: Kommissionen har gentagne gange erklæret, at den vil føre nøje samråd 
med industrien og gasforbrugerne, men det ville ikke være institutionelt korrekt at forpligte et 
udvalg, som er blevet oprettet efter bestemmelserne for udvalgsprocedure, til noget samråd. 

Ændringsforslag 37: Nogle medlemsstater har stadig undtagelser fra direktiv 98/30/EF. For at 
sikre konsekvent anvendelse af fællesskabets lovgivning, ikke mindst artikel 22, 27 og 28 i 
direktiv 2003/55/EF og bestemmelserne i den foreliggende forordning, er undtagelser fra og 
fritagelser for forordningens anvendelse uundgåelige, da forordningen supplerer nogle af de 
bestemmelser i direktivet, hvorefter disse medlemsstater kan undtages. 

Ændringsforslag 42: Af tekniske grunde i forbindelse med trykforholdene i nettet, som ændrer 
sig med forholdsvis kort varsel, kræver offentliggjort kapacitet ofte yderligere bekræftelse, 
inden den kommer på kontrakt. Det gælder ikke mindst kortvarige tjenester og tjenester med 
kort varsel. 

4.4. Ændringsforslag, som Kommissionen har forkastet, men som er medtaget i den fælles 
holdning 

Ændringsforslag 33: Kommissionen finder det nyttigt at understrege de europæiske borgeres 
og virksomheders ret til at gå til De Europæiske Fællesskabers Domstol, når dette er relevant. 
Rådet har imidlertid tilpasset artikel 11 til forordningsforslagets øvrige bestemmelser og helt 
udeladt stk. 2, 3, 4 og 5 og således fulgt Parlamentets ændringsforslag 33. Kommissionen 
accepterer Rådets handlemåde, som betyder en justering af forordningens bestemmelser. 

4.5. Ændringer foretaget af Rådet 

Definitionerne på ”ny markedsdeltager” og ”lille virksomhed” i artikel 2, stk. 23 og 24 i 
Kommissionens oprindelige forslag er blevet udeladt. Det kan accepteres af Kommissionen, 
da begreberne ”ny markedsdeltager” og ”lille virksomhed” er tilstrækkelig klare. 
Forordningens bestemmelser om nye markedsdeltagere er imidlertid blevet bibeholdt. 
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I artikel 9, stk. 1 og 2, har Rådet indskrænket den udvalgsprocedure, Kommissionen har 
foreslået. Den har udeladt alle emner, der ikke omfattes af retningslinjerne i forordningens 
bilag. Kun de emner, der allerede omfattes af retningslinjerne i bilaget, er blevet bibeholdt. De 
emner, ´Rådet har taget ud, kan behandles på et senere stadium, f.eks. når rapporten i henhold 
til artikel 30 i direktiv 2003/55/EF (andet direktiv om det indre marked for gas), skal 
forelægges. 

For at undgå det indtryk, at retningslinjerne i forordningens bilag kræver standardisering eller 
harmonisering i hele EU, har Rådet indføjet et nyt stykke (artikel 9, stk. 3), som skal afklare 
spørgsmålet. Det har aldrig været Kommissionens mening, at betingelserne for netadgang 
skulle standardiseres på fællesskabsplan, men derimod at der skulle fastsættes 
minimumsstandarder for netadgang. Teksten i artikel 9, stk. 3, kan derfor accepteres af 
Kommissionen. 

Af hensyn til overensstemmelsen med direktiv 2003/55/EF har Rådet indsat artikel 16 om 
"undtagelser og fritagelser”. Denne artikels bestemmelser betyder konsekvent anvendelse af 
Fællesskabets lovgivning. Forordningens artikel 16 er ikke mere vidtgående end de 
undtagelser, der allerede er fastsat i direktiv 2003/55/EF, men giver de medlemsstater, som er 
undtaget i henhold til artikel 28 i direktiv 2003/55/EF, ret til at ansøge om midlertidig 
undtagelse fra denne forordning med Kommissionens godkendelse. 

Endelig accepterer Kommissionen, at forordningens ikrafttrædelse udskydes med et år i 
forhold til det oprindelige forslag. Desuden accepterer den, at retningslinjerne i forordningens 
bilag ikke bør ændres før den 1. januar 2007. Da Kommissionen mener, at retningslinjerne i 
forordningens bilag er tilstrækkeligt omfattende, udførlige og udviklede til at kunne opfylde 
markedets krav, kan den også acceptere dette forslag. 

5- KONKLUSION 

Kommissionen ville have foretrukket, at forordningen trådte i kraft i 2005, men mener, at den 
politiske enighed, som blev opnået den 10. juni (med kvalificeret flertal), og den efterfølgende 
fælles holdning, som blev vedtaget den 12. november 2004, fuldt ud tilgodeser forordningens 
målsætninger. Kommissionen kan derfor tilslutte sig den fælles holdning. 
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Bilag 

Forslag til forordning om betingelserne for adgang til gastransmissionsnet 

Erklæring fra Kommissionen 

Lageranlæg og adgang til dem omfattes ikke af denne forordning. 

Lageranlæg og adgang til dem behandles derfor ikke i retningslinjerne i forordningens artikel 
9, stk. 1, eller i deres ændrede form i denne forordnings artikel 9, stk. 2. 


