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Ændringsforslag 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau. Desuden savner nogle 
regioner grænseoverskridende 
sammenkoblingskapacitet, hvilket 
begrænser markedsintegrationen.

Or. en

Begrundelse

Det skal bemærkes, at nogle medlemsstater savner grænseoverskridende 
sammenkoblingskapacitet. Denne situation hindrer integrationen af markederne og dermed 
det europæiske energimarked.

Ændringsforslag 39
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
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myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau, og der findes stadig 
isolerede markeder.

Or. lt

Ændringsforslag 40
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne, dvs. 
uden diskrimination eller ugunstige 
betingelser. Navnlig kan endnu ikke alle 
medlemsstaterne sikre ikke-
diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

Or. de

Begrundelse

Forordningen skal sigte mod at garantere ikkediskriminerende netadgang, men kan ikke have 
til formål, at der skal sælges naturgas på samme vilkår i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 41
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i alle medlemsstaterne sikres 
retten til at sælge gas i alle 
medlemsstaterne på samme vilkår, dvs. 
uden diskrimination eller ugunstige 
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endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

betingelser. Navnlig kan endnu ikke alle 
medlemsstaterne sikre ikke-
diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til ordlyd giver indtryk af, at de konkurrenceproblemer, som 
Kommissionen forsøger at løse, findes i alle medlemsstater over hele EU.

Ændringsforslag 42
Hannes Swoboda

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i Fællesskabet sikres retten til 
at sælge gas i alle medlemsstaterne på 
samme vilkår, dvs. uden diskrimination 
eller ugunstige betingelser. Navnlig kan 
endnu ikke alle medlemsstaterne sikre 
ikke-diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

(3) Imidlertid kan endnu ikke alle 
selskaberne i alle medlemsstaterne sikres 
retten til at sælge gas i alle 
medlemsstaterne på samme vilkår, dvs. 
uden diskrimination eller ugunstige 
betingelser. Navnlig kan endnu ikke alle 
medlemsstaterne sikre ikke-
diskriminerende netadgang og 
myndighedstilsyn på samme 
effektivitetsniveau.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til ordlyd giver indtryk af, at de konkurrenceproblemer, som 
Kommissionen forsøger at løse, findes i alle medlemsstater over hele EU.
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Ændringsforslag 43
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) der bør opnås en tilstrækkelig grad af 
grænseoverskridende 
sammenkoblingskapacitet for gas som et 
første skridt i integrationen af 
markederne og udviklingen af et fælles
europæisk energimarked.

Or. en

Begrundelse

Denne nye betragtning vil være i overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde i Bruxelles den 8./9. marts 2007, idet man erkender, at i praksis vil 
niveauet af den nødvendige sammenkoblingskapacitet variere mellem de forskellige regioner i 
EU.

Ændringsforslag 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) der bør opnås en tilstrækkelig grad af 
grænseoverskridende 
sammenkoblingskapacitet for gas som et 
første skridt i integrationen af 
markederne og udviklingen af et fælles
europæisk energimarked.

Or. en

Begrundelse

Denne nye betragtning er i overensstemmelse med formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds møde i Bruxelles den 8./9. marts 2007, idet man anerkender, at i praksis vil 
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niveauet for den nødvendige sammenkoblingskapacitet variere mellem de forskellige dele af i 
EU.

Ændringsforslag 45
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa" satte fokus på, hvor vigtigt det er 
at fuldføre det indre marked for naturgas 
og skabe lige vilkår for alle gasselskaber i 
Fællesskabet. Kommissionens meddelelse 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked 
og Kommissionens meddelelse 
"Undersøgelse i henhold til artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 af den 
europæiske gas- og elsektor (Endelig 
rapport)" viste, at de gældende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerende 
indre marked kan opfyldes.

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa" satte fokus på, hvor vigtigt det er 
at fuldføre det indre marked for naturgas 
og skabe lige vilkår for alle gasselskaber i 
Fællesskabet. Kommissionens meddelelse 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked 
og Kommissionens meddelelse 
"Undersøgelse i henhold til artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 af den 
europæiske gas- og elsektor (Endelig 
rapport)" viste, at de gældende regler og 
foranstaltninger endnu ikke er omsat i 
tilstrækkelig grad i alle medlemsstater 
med det resultat, at målet om det indre 
energimarked endnu ikke er nået.

Or. de

Begrundelse

Sektorrevisionen blev foretaget i juli 2005 på et tidspunkt, hvor de fleste medlemsstater endnu 
ikke havde omsat gasdirektivet fuldt ud, og i december 2006 bekræftede Kommissionen (jf. 
MEMO/06/481), at 16 af de 25 medlemsstater ikke - eller ikke i tilfredsstillende udstrækning -
havde omsat den eksisterende lovgivning. Den gældende fællesskabslovgivning skal omsættes 
korrekt i den nationale lovgivning.
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Ændringsforslag 46
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa" satte fokus på, hvor vigtigt det er 
at fuldføre det indre marked for naturgas 
og skabe lige vilkår for alle gasselskaber i 
Fællesskabet. Kommissionens meddelelse 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked 
og Kommissionens meddelelse 
"Undersøgelse i henhold til artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 af den 
europæiske gas- og elsektor (Endelig 
rapport)" viste, at de gældende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer for, at målet om et velfungerende 
indre marked kan opfyldes.

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa" satte fokus på, hvor vigtigt det er 
at fuldføre det indre marked for naturgas 
og skabe lige vilkår for alle gasselskaber i 
Fællesskabet. Kommissionens meddelelse 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
udsigterne for det indre gas- og elmarked 
og Kommissionens meddelelse 
"Undersøgelse i henhold til artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 af den 
europæiske gas- og elsektor (Endelig 
rapport)" viste, at de gældende regler og 
foranstaltninger ikke skaber de fornødne 
rammer eller give mulighed for etablering 
af fysiske forbindelser for, at målet om et 
velfungerende indre marked kan opfyldes.

Or. lt

Ændringsforslag 47
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Navnlig kræves der øget samarbejde og 
samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem 
de tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv 
adgang til transmissionsnet på tværs af 
grænserne, og sikres en samordnet og 
tilstrækkelig fremsynet planlægning og 
velfunderet teknisk udvikling af det 

(6) Navnlig kræves der etablering af 
fysiske forbindelser mellem gasnettene og
øget samarbejde og samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem 
de tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv 
adgang til transmissionsnet på tværs af 
grænserne, og sikres en samordnet og 
tilstrækkelig fremsynet planlægning og
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europæiske transmissionssystem, under 
behørig hensyntagen til miljøet, samt 
fremme af energieffektivitet og forskning 
og innovation, navnlig med henblik på, at 
vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør 
drive deres net i overensstemmelse med 
disse indbyrdes kompatible tekniske regler 
og kommercielle regler.

velfunderet teknisk udvikling af det 
europæiske transmissionssystem, under 
behørig hensyntagen til miljøet, samt 
fremme af energieffektivitet og forskning 
og innovation, navnlig med henblik på, at 
vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør 
drive deres net i overensstemmelse med 
disse indbyrdes kompatible tekniske regler 
og kommercielle regler.

Or. lt

Ændringsforslag 48
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) nogle nationale markeder er ikke 
eller kun i begrænset udstrækning 
forbundet med deres nabomarkeder og er 
derfor fortsat isolerede. Det indre marked 
kan ikke gennemføres uden supplerende 
grænseoverskridende sammenkoblinger.
Netplanlægningen på nationalt plan og 
EU-niveau bør navnlig fokusere på 
udviklingen af grænseoverskridende 
sammenkoblingskapacitet, der er åben for 
tredjepartsadgang, for at give mulighed 
for gashandel over hele det indre 
gasmarked.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen nævner ikke dette relevante aspekt, som har indvirkning på visse punkter i 
forordningen.
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Ændringsforslag 49
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som Det Europæiske Net af 
transmissionssystemoperatører forventes at 
gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede bestående 
strukturer, der er oprettet for at fremme og 
strømline høringsprocessen, såsom 
EASEE-gas (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange), bør 
spille en vigtig rolle.

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor påtage 
sig denne opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre 
offentlige høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, 
mens TSO'erne er en potentielt interesseret part. For at sikre processens effektivitet skal det 
også understreges, at oprettelse af for mange høringsorganer kan betyde, at 
høringsprocesserne bliver udført dobbelt.

Ændringsforslag 50
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som Det Europæiske Net af 
transmissionssystemoperatører forventes at 
gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede bestående 
strukturer, der er oprettet for at fremme og 
strømline høringsprocessen, såsom 
EASEE-gas (European Association for the 

udgår
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Streamlining of Energy Exchange), bør 
spille en vigtig rolle.

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør påtage sig 
denne opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, mens 
TSO'erne er en potentielt interesseret part. For at sikre processens effektivitet skal det også 
understreges, at oprettelse af for mange høringsorganer kan betyde, at høringsprocessene 
bliver udført dobbelt.

Ændringsforslag 51
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som Det Europæiske Net af 
transmissionssystemoperatører forventes at 
gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede bestående 
strukturer, der er oprettet for at fremme og 
strømline høringsprocessen, såsom 
EASEE-gas (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange), bør 
spille en vigtig rolle.

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor påtage 
sig denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med at gennemføre 
offentlige høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, 
mens TSO'erne er en potentielt interesseret part. For at sikre processens effektivitet skal det 
også understreges, at oprettelse af for mange høringsorganer kan betyde, at 
høringsprocessene bliver udført dobbelt.
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Ændringsforslag 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle markedsdeltagere har interesse i 
den indsats, som Det Europæiske Net af 
transmissionssystemoperatører forventes at 
gøre. Høringsprocessen har derfor 
væsentlig betydning, og allerede bestående 
strukturer, der er oprettet for at fremme og 
strømline høringsprocessen, såsom 
EASEE-gas (European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange), bør 
spille en vigtig rolle.

udgår

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor påtage 
sig denne opgave, da det allerede har etablerede regler for og erfaring med at gennemføre 
offentlige høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, 
mens TSO'erne er en potentielt interesseret part.

Ændringsforslag 53
Hannes Swoboda

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at styrke konkurrencen med hjælp 
af et likvidt engrosmarked for gas bør 
gassen kunne handles uafhængigt af, hvor i 
systemet den befinder sig. Det kan kun 
gøres ved at give netbrugerne mulighed 
for at reservere entry- og exitkapacitet 
hver for sig, således at gassen 
transporteres gennem zoner og ikke ad 
kontraktmæssigt fastlagte ruter. Allerede 
på det sjette møde i Madrid-forummet gav 

(9) For at styrke konkurrencen med hjælp 
af et likvidt engrosmarked for gas bør 
gassen kunne handles uafhængigt af, hvor i 
systemet den befinder sig. Entry/exit-
systemer bør ikke gøres obligatoriske, idet 
de ikke altid afspejler 
transportomkostningerne og derfor ikke 
er hensigtsmæssige i alle tilfælde, idet der 
er tale om en betydelig forskel mellem 
transit- og forbrugerlande. Derfor bør 
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de fleste af de berørte parter udtryk for, at 
de foretrak entry/exit-systemer som middel 
til at udvikle konkurrencen.

medlemsstaterne selv kunne vælge, om de 
vil indføre entry/exit-systemer.

Or. en

Begrundelse

Entry/exit-systemer bør være en mulighed. Men de bør ikke gøres obligatoriske, eftersom de 
ikke afspejler transportomkostningen korrekt.

Ændringsforslag 54
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Lige adgang til information om 
systemets aktuelle fysiske kapacitet er en 
forudsætning for, at alle markedsdeltagerne 
kan vurdere den generelle efterspørgsels-
og udbudssituation og afdække årsagerne 
til bevægelser i engrosprisen. Heri indgår 
mere nøjagtige oplysninger om udbud og 
efterspørgsel, netkapacitet, strømme og 
vedligeholdelse, balancering samt udbud 
og udnyttelse af lagerkapacitet. Disse 
oplysninger er så vigtige for markedets 
evne til at fungere, at det er nødvendigt at 
ophæve de begrænsninger i 
offentliggørelsen, der skyldes 
fortrolighedshensyn.

(12) Lige adgang til information om 
systemets aktuelle fysiske kapacitet er en 
forudsætning for, at alle markedsdeltagerne 
kan vurdere den generelle efterspørgsels-
og udbudssituation og afdække årsagerne 
til bevægelser i engrosprisen. Heri indgår 
mere nøjagtige oplysninger om udbud og 
efterspørgsel, netkapacitet, strømme og 
vedligeholdelse, balancering samt udbud 
og udnyttelse af lagerkapacitet på 
betingelse af, at ingen legitime 
forretningshemmeligheder påvirkes af 
dette.

Or. de

Begrundelse

Alle transport- og oplagringskunders ret til at få deres oplysninger (f.eks. om de 
transporterede mængder) behandlet fortroligt må ikke begrænses på en måde, der kan gøre 
det muligt at udlede konklusioner om deres adfærd på markedet. Videregivelse af økonomisk 
følsomme oplysninger om netbrugerne til andre aktører/konkurrenter kan give disse mulighed 
for at spore leverings- og omsætningsoplysninger. Den nuværende regel, der betegnes "3 
minus-reglen" (forordning 1775/2005 artikel 6, stk. 5), bør derfor bibeholdes.
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Ændringsforslag 55
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Lige adgang til information om 
systemets aktuelle fysiske kapacitet er en 
forudsætning for, at alle markedsdeltagerne 
kan vurdere den generelle efterspørgsels-
og udbudssituation og afdække årsagerne 
til bevægelser i engrosprisen. Heri indgår 
mere nøjagtige oplysninger om udbud og 
efterspørgsel, netkapacitet, strømme og 
vedligeholdelse, balancering samt udbud 
og udnyttelse af lagerkapacitet. Disse 
oplysninger er så vigtige for markedets 
evne til at fungere, at det er nødvendigt at 
ophæve de begrænsninger i 
offentliggørelsen, der skyldes 
fortrolighedshensyn.

(12) Lige adgang til information om 
systemets aktuelle fysiske kapacitet er en 
forudsætning for, at alle markedsdeltagerne 
kan vurdere den generelle efterspørgsels-
og udbudssituation og afdække årsagerne 
til bevægelser i engrosprisen. Heri indgår 
mere nøjagtige oplysninger om aggregeret
udbud og efterspørgsel, netkapacitet, 
strømme og vedligeholdelse, balancering 
samt udbud og udnyttelse af lagerkapacitet. 
Disse aggregerede oplysninger er så 
vigtige for markedets evne til at fungere, at 
det er nødvendigt delvis at ophæve de 
begrænsninger i offentliggørelsen, der 
skyldes fortrolighedshensyn på de 
relevante punkter med forbehold af 
fortroligholdelsen af de enkelte 
brugerkonti.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en klar balance mellem gennemsigtighedskravene og kravene vedrørende 
forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Øget tillid til markedet forudsætter, at 
markedsdeltagerne kan være sikre på, at 

(13) Øget tillid til markedet forudsætter, at 
markedsdeltagerne kan være sikre på, at 
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misbrug kan straffes. De kompetente 
myndigheder bør have mulighed for at 
efterforske påstande om markedsmisbrug 
effektivt. Derfor er det nødvendigt for de 
kompetente myndigheder at have adgang 
til data, der rummer oplysninger om 
selskabernes forretningsbeslutninger. På 
gasmarkedet får systemoperatørerne alle 
disse beslutninger i form af 
kapacitetsreservationer, nomineringer og 
realiserede strømme. Systemoperatørerne 
bør opbevare disse oplysninger i en 
bestemt periode, så de kompetente 
myndigheder kan få indsigt i dem.

misbrug kan straffes. De kompetente 
myndigheder bør have mulighed for at 
efterforske påstande om markedsmisbrug 
effektivt. Derfor er det nødvendigt for de 
kompetente myndigheder at have adgang 
til data, der rummer oplysninger om 
selskabernes forretningsbeslutninger. På 
gasmarkedet får systemoperatørerne alle 
disse beslutninger i form af 
kapacitetsreservationer, nomineringer og 
realiserede strømme. Systemoperatørerne 
bør opbevare disse oplysninger i en 
femårig periode, så de kompetente 
myndigheder kan få indsigt i dem.

Or. ro

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 6b, stk. 1.

Ændringsforslag 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Konkurrencen om de private 
forbrugere forudsætter, at leverandørerne 
ikke bremses, når de ønsker at indtræde på 
nye detailmarkeder. Alle markedsparterne 
bør derfor have kendskab til de regler og 
den ansvarsfordeling, der gælder i 
forsyningskæden, og disse bør 
harmoniseres, så de kan bidrage til at 
forbedre integrationen af Fællesskabets 
marked.

(14) Konkurrencen om de private 
forbrugere forudsætter, at leverandørerne 
ikke bremses, når de ønsker at indtræde på 
nye detailmarkeder.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse er et indgreb i medlemsstaternes suverænitet og bør derfor udgå.
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Ændringsforslag 58
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Konkurrencen om de private 
forbrugere forudsætter, at leverandørerne 
ikke bremses, når de ønsker at indtræde på 
nye detailmarkeder. Alle markedsparterne 
bør derfor have kendskab til de regler og 
den ansvarsfordeling, der gælder i 
forsyningskæden, og disse bør 
harmoniseres, så de kan bidrage til at 
forbedre integrationen af Fællesskabets 
marked.

(14) Konkurrencen om de private 
forbrugere forudsætter, at leverandørerne 
ikke bremses, når de ønsker at indtræde på 
nye detailmarkeder.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringen af artikel 3, stk. 7, i direktivet om det indre gasmarked.

Ændringsforslag 59
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er ikke tilstrækkelig adgang til 
gaslagre og LNG-faciliteter, hvorfor 
reglerne bør forbedres. Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas, ERGEG, har på 
grundlag af sin overvågning konkluderet, 
at de frivillige retningslinier for god 
praksis vedrørende tredjepartsadgang, der 
gælder for lagersystemoperatører, og som 
alle parter enedes om på Madrid-forummet, 
anvendes for lidt og derfor må gøres 
bindende.

(15) Der er ikke tilstrækkelig adgang til 
gaslagre og LNG-faciliteter i nogle 
medlemsstater, hvorfor omsætningen af de 
eksisterende regler bør forbedres. Gruppen 
af Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas, ERGEG, har på 
grundlag af sin overvågning konkluderet, 
at de frivillige retningslinier for god 
praksis vedrørende tredjepartsadgang, der 
gælder for lagersystemoperatører, og som 
alle parter enedes om på Madrid-forummet, 
anvendes i nogle tilfælde for lidt og derfor 
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må gøres bindende. Selv om de frivillige 
retningslinjer er ved at blive omsat 
fuldstændig over hele Europa, vil 
udarbejdelsen af retlige bestemmelser øge 
operatørernes tillid til 
ikkediskriminerende adgang til 
oplagringsfaciliteter.

Or. de

Begrundelse

De frivillige retningslinjer for god praksis for tredjepartsadgang for lagersystemoperatører er 
i øjeblikket ved at blive omsat i mange medlemsstater. Markedsaktørerne har imidlertid hidtil 
kun udvist begrænset tillid til dette system for adgang til lagersystemer, der fungerer i 
praksis. En indarbejdelse af disse regler i retlige bestemmelser vil derfor være en 
tillidsskabende foranstaltning.

Ændringsforslag 60
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er ikke tilstrækkelig adgang til 
gaslagre og LNG-faciliteter, hvorfor 
reglerne bør forbedres. Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas, ERGEG, har på 
grundlag af sin overvågning konkluderet, 
at de frivillige retningslinier for god 
praksis vedrørende tredjepartsadgang, der 
gælder for lagersystemoperatører, og som 
alle parter enedes om på Madrid-forummet, 
anvendes for lidt og derfor må gøres 
bindende.

(15) Der er ikke tilstrækkelig adgang til 
gaslagre og LNG-faciliteter, hvorfor 
reglerne bør forbedres. Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas, ERGEG, har på 
grundlag af sin overvågning konkluderet, 
at de frivillige retningslinier for god 
praksis vedrørende tredjepartsadgang, der 
gælder for lagersystemoperatører, og som 
alle parter enedes om på Madrid-forummet, 
anvendes for lidt og derfor må gøres 
bindende. Der er ligeledes behov for 
regulerede og harmoniserede 
adgangsbetingelser for alle LNG-anlæg.

Or. en
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Begrundelse

For så vidt angår LNG-faciliteter, der er omfattet af undtagelsesbestemmelser, vil denne 
betragtning blive begrænset af undtagelsens udstrækning.

Ændringsforslag 61
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvad forordning (EF) nr. 1775/2005 
angår, bør Kommissionen navnlig gives 
beføjelse til at udarbejde eller vedtage de 
fornødne retningslinjer for, at det 
mindstemål af harmonisering, der behøves 
til at opfylde formålet med denne 
forordning, kan opnås. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1775/2005 og at supplere den med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
2005/468/EF.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til forordning 1775/2005 har Kommissionen udelukkende ret til at ændre 
retningslinjer, der vedtages af lovgiveren, ikke til selv at udstede dem. Artiklen vil give 
Kommissionen carte blanche til at udstede retningslinjer, som den anser for nødvendige af 
hensyn til "harmoniseringen". En generel tilladelse til udstedelse af retningslinjer 
udelukkende med henblik på harmonisering er uforenelig med det demokratiske princip. Den 
underliggende antagelse om, at retningslinjer med henblik på harmonisering hovedsagelig 
har en generel karakter og dermed udgør ikkevæsentlige tilføjelser, er et særligt problem.
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Ændringsforslag 62
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. –1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–1) I hele teksten erstattes ordene 
"transmissionssystem" med 
"grundlæggende infrastruktur"

Or. en

Begrundelse

Ifølge ånden i gasdirektivet 2003/55/EF og i det nye forslag fra Kommissionen bør det ikke 
være vanskeligt at sige, at LNG-terminaler og underjordiske lagersystemer ikke er en del af 
producentleddet, men af mellemleddet. De befinder sig på samme niveau som 
transmissionsnettet og bør derfor behandles på samme måde. Begrebet "grundlæggende 
gasinfrastrukturer" kan derfor uden problemer anvendes for de tre typer af infrastrukturer og 
fremme interessenternes forståelse.

Ændringsforslag 63
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme udviklingen af
funktionsdygtige og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder og et 
funktionsdygtigt og gennemsigtigt 
engrosmarked; den indeholder mekanismer 
til harmonisering af disse regler med 
henblik på at muliggøre gashandel og 
gasforsyninger til detailkunder på tværs af 
grænserne.

c) at fremme udviklingen af et 
funktionsdygtigt og gennemsigtigt 
engrosmarked; den indeholder mekanismer 
til harmonisering af disse regler med 
henblik på at muliggøre gashandel på tværs 
af grænserne.

Or. en
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Begrundelse

Målsætningen om grænseoverskridende detailmarkeder er ikke nødvendig for at udvikle 
funktionsdygtige regionale og EU-dækkende engrosmarkeder, hvilket bør være denne 
forordnings primære sigte. Der ville skulle foretages en omfattende vurdering af 
konsekvenserne af en sådan reguleringsmålsætning samt en omhyggelig analyse af udgifter 
og fordele, idet det er sandsynligt, at der ville opstå betydelige strandede omkostninger, som 
ville veje tungere end fordelene.

Ændringsforslag 64
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme udviklingen af 
funktionsdygtige og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder og et 
funktionsdygtigt og gennemsigtigt 
engrosmarked; den indeholder mekanismer 
til harmonisering af disse regler med 
henblik på at muliggøre gashandel og 
gasforsyninger til detailkunder på tværs af 
grænserne.

c) at fremme udviklingen af 
funktionsdygtige og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder og et 
funktionsdygtigt og gennemsigtigt 
engrosmarked; den indeholder mekanismer 
til harmonisering reglerne for netadgang
med henblik på at muliggøre gashandel og 
gasforsyninger til detailkunder på tværs af 
grænserne.

Or. de

Begrundelse

Opgaven med at fastsætte såvel tariffer som metoderne for beregning heraf bør udelukkende 
varetages af de nationale regulerende myndigheder. Kun på den måde kan man sikre, at 
kravet i artikel 1a om, at der skal tages hensyn til de særlige træk ved nationale og regionale 
markeder, overholdes.



AM\717803DA.doc 21/103 PE404.707v01-00

DA

Ændringsforslag 65
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 1 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De formål, der er anført i første afsnit, 
indbefatter også fastsættelse af 
harmoniserede principper for tariffer, 
eller beregningsmetoder for tariffer, for 
netadgang, fastlæggelse af 
adgangstjenester for tredjepart og
harmoniserede principper for 
kapacitetstildeling og håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger, fastlæggelse af 
krav om gennemsigtighed, regler om 
balancering og gebyrer for ubalancer samt 
fremme af handelen med kapacitet.

De formål, der er anført i første afsnit, 
indbefatter også harmoniserede principper 
for kapacitetstildeling og håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger, fastlæggelse af 
krav om gennemsigtighed, regler om 
balancering og gebyrer for ubalancer samt 
fremme af handelen med kapacitet.

Or. de

Begrundelse

Opgaven med at fastsætte såvel tariffer som metoderne for beregning heraf bør udelukkende 
varetages af de nationale regulerende myndigheder. Kun på den måde kan man sikre, at 
kravet i artikel 1a om, at der skal tages hensyn til de særlige træk ved nationale og regionale 
markeder, overholdes.

Ændringsforslag 66
Hannes Swoboda

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra – a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) stk. 1, afsnit 1, affattes således:
1. "transmission" betyder transport af 
naturgas gennem en transitrørledning 
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eller gennem et rørledningsnet, som 
hovedsagelig består af 
højtryksrørledninger, med undtagelse af 
transport gennem en opstrømsrørledning
eller et rørledningsnet og ligeledes med 
undtagelse af rørledninger eller 
rørledningsnet, der forbinder 
oplagringssystemer med den lokale 
distribution og generelt med undtagelse af 
transport gennem rørledninger, der 
hovedsagelig anvendes i forbindelse med 
lokal distribution af naturgas. [...]”

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af "transmission" er uklar og misvisende og bør derfor præciseres.

Ændringsforslag 67
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 29 a og 29 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a. "grundlæggende gasinfrastruktur": 
transmissionsnet eller lagringssystem eller 
en LNG-facilitet;
29b. "operatør af grundlæggende 
gasinfratruktur": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er ansvarlig for drift 
af en grundlæggende 
gasinfrastrukturfacilitet.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet.

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal 
forvaltning, koordineret og holdbar teknisk 
udvikling af det europæiske 
gastransmissionsnet. De enkelte 
transmissionssystemoperatører er fortsat 
ansvarlige for at opfylde deres
forpligtelser i henhold til artikel 8 i 
direktiv 2003/55/EF. Det europæiske net 
af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdets beføjelser og opgaver 
begrænses derfor til de aktiviteter for 
transmissionssystemoperatører, der 
kræver koordinering og harmonisering 
over hele det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Den centrale målsætning for oprettelsen af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet er at sikre udviklingen af et gasnet i EU, der 
kan sikre, at der ikke findes hindringer for en koordineret drift af gasnettene. Det er også 
vigtigt at fastsætte grænser for Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdets ansvar, der især hænger sammen med deres lovgivningsmæssige pligter.

Ændringsforslag 69
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 a



PE404.707v01-00 24/103 AM\717803DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet.

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal 
forvaltning, koordineret drift og holdbar 
teknisk udvikling af det europæiske 
gastransmissionsnet og for at understøtte 
den grænseoverskridende samhandel og 
velfungerende markeder.

Or. en

Begrundelse

En styrkelse af det regionale samarbejde og oprettelsen af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på Gasområdet er en væsentlig forbedring af samarbejdet
mellem TSO'erne. Ud over det nuværende forslag er det nødvendigt med et effektivt 
realtidssamarbejde mellem transmissionssystemoperatører på tværs af Det Europæiske Net
for at fjerne alle hindringer for handel på tværs af grænserne, integrere enorme mængder 
kraft og håndtere fejl effektivt (se Tyskland og Italien).

Ændringsforslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet.

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet. Ingen 
transmissionssystemoperatører må 
hindres i at deltage i samarbejdet inden 
for rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
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Gasområdet.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle transmissionssystemoperatører kan deltage i dette samarbejde, uanset 
størrelse, placering eller dækning af EU's område.

Ændringsforslag 71
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet.

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet og for at 
fremme færdiggørelsen af det indre 
gasmarked.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at transmissionssystemoperatørerne vil lette markedsintegrationen, skal det 
fastslås, at det eksplicit er ENTSO'ernes opgave at fremme markedsintegrationen.

Ændringsforslag 72
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 1



PE404.707v01-00 26/103 AM\717803DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som har til opgave at sikre offentlige hensyn.

Ændringsforslag 73
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en
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Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som har til opgave at sikre offentlige hensyn.

Ændringsforslag 74
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som har til opgave at sikre offentlige hensyn.

Ændringsforslag 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden, herunder proceduren for 
høring af andre interessenter.

1. Transmissionssystemoperatørerne på 
gasområdet forelægger senest den […] 
Kommissionen og Agenturet for 
Samarbejde mellem Energimyndigheder et 
udkast til vedtægter for det kommende 
europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, en liste over dets kommende 
medlemmer og et udkast til dets 
forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Høringer på EU-niveau er hidtil blevet gennemført af ERGEG. Denne opgave bør overdrages 
til det kommende agentur, som har til opgave at sikre offentlige hensyn.

Ændringsforslag 76
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der oprettes et europæisk net af 
transmissionsnetbrugere ("ENTSUG") 
for at sikre korrekt repræsentation og 
høring af netbrugerne.

Or. de

Begrundelse

Eftersom reguleringsmyndighederne er forpligtet til at garantere et ikkediskriminerende 
marked, er det overraskende, at den tredje pakke for det indre marked ikke indeholder 
bestemmelser vedrørende behørig repræsentation af netbrugerne. Disse påvirkes af 
udviklingen på de europæiske markeder, og deres synspunkter skal vurderes på linje med 
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netoperatørernes synspunkter. Netbrugerne bør være repræsenteret af en officiel institution, 
så de får mulighed for at bidrage til høringsproceduren på en effektiv og formaliseret måde.

Ændringsforslag 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest seks uger efter modtagelsen 
afgiver agenturet udtalelse til 
Kommissionen om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

2. Senest seks uger efter modtagelsen 
afgiver agenturet efter høring af systemets 
brugere og kunder udtalelse til 
Kommissionen om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør give systemets brugere og kunder (som defineret i direktivet) mulighed for at 
fremsætte deres synspunkter på ENTSOG's vedtægter, medlemmer og forretningsorden, idet 
de har gode muligheder for at identificere, hvorvidt ordningerne vil understøtte udviklingen af 
et effektivt marked.

Ændringsforslag 78
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. ENTSUG skal høres vedrørende 
udarbejdelsen af regler.

Or. de
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Begrundelse

Eftersom reguleringsmyndighederne er forpligtet til at garantere et ikkediskriminerende 
marked, er det overraskende, at den tredje pakke for det indre marked ikke indeholder 
bestemmelser vedrørende behørig repræsentation af netbrugerne. Disse påvirkes af 
udviklingen på de europæiske markeder, og deres synspunkter skal vurderes på linje med 
netoperatørernes synspunkter. Netbrugerne bør være repræsenteret af en officiel institution, 
så de får mulighed for at bidrage til høringsproceduren på en effektiv og formaliseret måde.

Ændringsforslag 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afgiver udtalelse om 
vedtægtsudkastet, medlemslisten og 
forretningsordensudkastet senest tre 
måneder efter modtagelsen af agenturets 
udtalelse.

3. Kommissionen afgiver udtalelse under 
hensyntagen til agenturets udtalelse i 
henhold til stk. 2 om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og forretnings-
ordensudkastet senest tre måneder efter 
modtagelsen af agenturets udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør - via udtalelsen fra agenturet - tage hensyn til de synspunkter, som 
systemets brugere og kunder giver udtryk for over for agenturet i forbindelse med 
fastlæggelsen af vedtægter, medlemmer og forretningsorden for ENTSOG.

Ændringsforslag 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1 - point (a)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tekniske regler og kommercielle regler 
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udtalelser og henstillinger om de i 
artikel 2e nævnte udkast til retningslinjer 
og udkast til regler 

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 81
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder nedenstående og 
forelægger dem til godkendelse i 
agenturet i henhold til proceduren i 
artikel 2e i sammenhæng med artikel X i 
forordning (EF) nr. … om oprettelse af 
agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner
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c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan hvert andet år
d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram baseret på de 

prioriteringer, agenturet opstiller
e) en årsberetning e) en årsberetning

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv. Med 
dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og dybden af de foreslåede 
tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres af ACER ex ante, 
hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en komitologiprocedure. 
ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 82
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder nedenstående og 
forelægger dem til godkendelse i 
agenturet i henhold til proceduren i
artikel 2e i sammenhæng med artikel X i 
forordning (EF) nr. … om oprettelse af 
agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan hvert andet år
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d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram baseret på de 
prioriteringer, agenturet opstiller

e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede tekniske reglers dækningsområde og detaljeringsgrad bør defineres ex ante.
ACER bør yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne, der skal udarbejde udkast til tekniske regler baseret på de bindende "strategiske 
retningslinjer". Udkastene til regler bør forelægges ACER efter godkendelse i ENTSO. En 
anden fremgangsmåde kan true et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, hvor 
transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv.

Ændringsforslag 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder nedenstående og 
forelægger dem til godkendelse i 
agenturet i henhold til proceduren i 
artikel 2e i sammenhæng med artikel X i 
forordning (EF) nr. … om oprettelse af 
agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan hvert andet år, 
herunder prognoser for forvaltningen på 
efterspørgselssiden



PE404.707v01-00 34/103 AM\717803DA.doc

DA

d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram
e) en årsberetning e) en årsberetning

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

Or. en

Begrundelse

ENTSOG stiller forslag til agenturet til godkendelse efter omfattende høringer om navnlig de 
tekniske regler, den tiårige investeringsplan og arbejdsprogrammet. Efterspørgselssiden er 
lige så vigtig som udbudssiden ved udarbejdelsen af investeringsplanen.

Ændringsforslag 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager i samarbejde med 
operatører og netbrugere:

a) tekniske regler og kommercielle regler 
på de i stk. 3 nævnte områder

a) netrelaterede tekniske regler og 
kommercielle regler på de i stk. 3 nævnte 
områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan for udvikling 
af nettet hvert tredje år

d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram

e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

fa) inden for det første år og derefter 
hvert tredje år en undersøgelse af 
varigheden af godkendelsesprocedurer i 
nettets område, de nationale regler og 
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forskellige nationale regelformuleringer, 
som forsinker, hindrer eller øger 
udgifterne til grænseoverskridende 
udvidelse af nettet.

Or. de

Begrundelse

Nettet af Transmissionssystemoperatører involverer så vidt muligt markedsoperatører og 
netbrugere i sit arbejde. Formålet med kravet om at ajourføre investeringsplanen hvert tredje 
år, som det kræves i ændringsforslaget, er at skaffe den nødvendige information uden at skabe 
unødvendigt bureaukrati. Hensigten med at tilføje litra fa) er at tage højde for det problem, at 
grænseoverskridende udvidelse af nettet hæmmes af forskellige nationale regler om 
godkendelsesproceduren. I den forbindelse er der behov for overvågning af den aktuelle 
situation.

Ændringsforslag 85
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager i tæt samarbejde 
med ENTSUG:

a) tekniske regler og kommercielle regler 
på de i stk. 3 nævnte områder

a) netrelaterede tekniske regler og 
kommercielle regler på de i stk. 3 nævnte 
områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan for 
netudviklingen hvert andet år

d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram

e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.



PE404.707v01-00 36/103 AM\717803DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Eftersom markedsoperatørerne påvirkes mest af de tekniske og kommercielle regler, skal de 
inddrages i processen. Målet med netudviklingsplanen er at identificere kapacitet, udarbejde 
prognoser for udbud og efterspørgsel og mulige kapacitetsmangler. Specifikke investeringer 
hører under transmissionnetoperatørernes ansvarsområde i henhold til artikel 24c, litra f), i 
det ændrede gasdirektiv (2003/55).

Ændringsforslag 86
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager nedenstående og 
forelægger dem til godkendelse i 
agenturet i henhold til proceduren i 
artikel 2e og 6, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. … om oprettelse af agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder:

a) tekniske regler og kommercielle regler
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udkast til tekniske regler på de i stk. 3 
nævnte områder

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

b) fælles redskaber til driften af nettet og 
fælles forskningsplaner

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan hvert andet år
d) et årligt arbejdsprogram d) et årligt arbejdsprogram

e) en årsberetning e) en årsberetning
f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

f) årlige sommer- og vinterprognoser for 
forsyningen.

Or. it
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Begrundelse

ENTSOG er et teknisk organ, som ikke har kompetence til at regulere markedet i stedet for de 
nationale regulerende myndigheder. Det bør navnlig ikke have beføjelser til at definere 
markedsregler. Med hensyn til tekniske regler bør det med henblik på harmonisering af 
systemet være tilstrækkeligt, at ENTSOG regulerer de overordnede principper, som de 
nationale TSO'er, der skal have kompetence til at regulere de detaljerede regler i henhold til 
de enkelte nationale markeders kendetegn, skal overholde.

Ændringsforslag 87
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. Det europæiske net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet opstiller:

Or. de

Begrundelse

Netoperatørerne er bundet af de nationale regulerende myndigheders bestemmelser. Det 
betyder, at Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører ikke kan træffe bindende 
beslutninger for de enkelte medlemmer. Det europæiske net af
Transmissionssystemoperatører kan imidlertid udforme ikkebindende regler og udarbejde 
tiårige investeringsplaner.

Ændringsforslag 88
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig netudviklingsplan hvert andet 
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år, der danner grundlaget for de enkelte 
open season-procedurer for vurdering af 
den faktiske markedsefterspørgsel

Or. en

Begrundelse

Målet med netudviklingsplanen er at identificere kapacitet, udarbejde prognoser for udbud og 
efterspørgsel og identificere mulige kapacitetsuoverensstemmelser og flaskehalse. Specifikke 
investeringer er de enkelte TSO'ers ansvarsområde og skal være baseret på den faktiske 
markedsefterspørgsel som identificeret gennem open season-procedurer.

Ændringsforslag 89
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) retningslinjer for koordineringen af 
teknisk samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører og 
transmissionssystemoperatører fra 
tredjelande

Or. lt

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen bestemmelser om, hvem der skal udarbejde retningslinjer for 
samarbejdet med tredjelande.

Ændringsforslag 90
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. For at gennemføre de i artikel 2a 
nævnte mål vedtager Det Europæiske Net
af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet:

Or. en

Begrundelse

For at præcisere reglernes anvendelsesområde skal det fastslås, at reglerne vedtages for at 
fremme integrationen af markedet.

Ændringsforslag 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af regler udarbejdet i henhold til artikel 
2eb og en plan for samordning af netdriften 
og af forsknings- og udviklingsindsatsen, 
der skal udarbejdes i det pågældende år, 
samt en vejledende tidsplan.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.
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Ændringsforslag 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de netrelaterede tekniske og 
kommercielle regler og en plan for 
samordning af netdriften og af forsknings-
og udviklingsindsatsen, der skal udarbejdes 
i det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. de

Begrundelse

Præciserer, at opgaverne kun vedrører de netrelaterede aspekter.

Ændringsforslag 93
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de netrelaterede tekniske og 
kommercielle regler og en plan for 
samordning af netdriften og af forsknings-
og udviklingsindsatsen, der skal udarbejdes 
i det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. de
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Begrundelse

Det skal præciseres, at transmissionsnetoperatører kun er ansvarlige for nethandelen.
ENTSO kan fastsætte regler for kapacitetshandel, men ikke for gashandel. Det står ikke klart, 
hvordan "energieffektivitet" skal fortolkes i forbindelse med gasnet.

Ændringsforslag 94
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for 
samordning af netdriften og af forsknings-
og udviklingsindsatsen, der skal udarbejdes 
i det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv. Med 
dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og dybden af de foreslåede 
tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres af ACER ex ante, 
hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en komitologiprocedure. 
ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 95
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for 
samordning af netdriften og af forsknings-
og udviklingsindsatsen, der skal udarbejdes 
i det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. it

Begrundelse

ENTSOG er et teknisk organ, som ikke har kompetence til at regulere markedet i stedet for de 
nationale regulerende myndigheder. Det bør navnlig ikke have beføjelser til at definere 
markedsregler. Med hensyn til tekniske regler bør det med henblik på harmonisering af 
systemet være tilstrækkeligt, at ENTSOG regulerer de overordnede principper, som de 
nationale TSO'er, der skal have kompetence til at regulere de detaljerede regler i henhold til 
de enkelte nationale markeders kendetegn, skal overholde.

Ændringsforslag 96
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for 
samordning af netdriften og af forsknings-
og udviklingsindsatsen, der skal udarbejdes 
i det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. en

Begrundelse

ACER skal godkende ENTSO's årlige arbejdsprogram, som skal være baseret på 
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prioriteringer fastlagt af ACER efter drøftelser med ENTSO og høring af de øvrige 
interessenter. Hvad angår de øvrige akter, der henvises til i artikel 2c, stk. 1, og som kræver 
godkendelse, finder den samme procedure anvendelse. En anden fremgangsmåde kan true et 
virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel 
mulighed for at regulere sig selv.

Ændringsforslag 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske regler og en plan for 
samordning af netdriften og af forsknings-
og udviklingsindsatsen, der skal udarbejdes 
i det pågældende år, samt en vejledende 
tidsplan.

Or. en

Begrundelse

ENTSOG stiller kun forslag om udkast til tekniske regler, som formelt godkendes af agenturet 
efter omfattende høringer.

Ændringsforslag 98
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
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en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan. Senest tre måneder 
efter at have modtaget udkastet til det 
årlige arbejdsprogram skal Kommissionen 
træffe beslutning om godkendelse af det
årlige arbejdsprogram. Denne frist løber 
fra dagen efter, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram er modtaget.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at der sker fremskridt i integrationen af markedet, er det vigtigt, at 
Kommissionen kan påvirke de prioriteringer, som fastsættes af ENTSO for arbejdet med 
regler og andre aktiviteter. Hvis arbejdsprogrammet ikke godkendes, kan Kommissionen 
vedtage retningslinjer i overensstemmelse med artikel 2e, stk. 3.

Ændringsforslag 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle 
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

udgår

a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang

c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet

e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger
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g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer
j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport
k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede udkast til tekniske regler 
dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning

c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet

e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

(f) grænseoverskridende
kapacitetstildeling
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g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) regler om gennemsigtighed

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer
j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport
k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

h) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. en

Begrundelse

ENTSOG stiller kun forslag om udkast til tekniske regler, som formelt godkendes af agenturet 
efter omfattende høringer.

Ændringsforslag 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle 
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede netrelaterede tekniske og 
kommercielle regler dækker følgende 
områder i overensstemmelse med den 
prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed i 
energinettene

b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang

c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet

e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og f) regler om kapacitetstildeling og 
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håndtering af kapacitetsbegrænsninger håndtering af kapacitetsbegrænsninger
g) regler om handel g) regler om kapacitetshandel

h) regler om gennemsigtighed h) netrelaterede regler om 
gennemsigtighed

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. de

Begrundelse

Præciserer, at nettet af transmissionssystemoperatørers opgaver kun vedrører netrelaterede 
aspekter.

Ændringsforslag 102
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle 
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede netrelaterede tekniske og 
kommercielle regler dækker følgende 
områder i overensstemmelse med den 
prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed i 
energinettene

b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang

c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet
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e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel g) regler om kapacitetshandel

h) regler om gennemsigtighed h) netrelaterede regler om 
gennemsigtighed

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. de

Begrundelse

Der er behov for at begrænse Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatørers 
kompetence til netspecifikke aspekter. Navnlig er vedtagelse af bestemmelser for 
engroshandel og gennemsigtighedskravene på dette område ikke hensigtsmæssige. Disse bør 
udarbejdes af agenturet i tæt samarbejde med operatørerne på markedet. Se også 
begrundelsen til ændringen af artikel 15, stk. 4).

Ændringsforslag 103
Patrizia Toia

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske regler dækker 
følgende områder i overensstemmelse med 
den prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed

b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang
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c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet

e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om grænseoverskridende
kapacitetstildeling og 
grænseoverskridende håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) regler om gennemsigtighed

i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

h) regler om driftsbalancering mellem 
transmissionssystemoperatørernes systemer

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport
k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

i) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. it

Begrundelse

ENTSOG er et teknisk organ, som ikke har kompetence til at regulere markedet i stedet for de 
nationale regulerende myndigheder. Det bør navnlig ikke have beføjelser til at definere 
markedsregler. Med hensyn til tekniske regler bør det med henblik på harmonisering af 
systemet være tilstrækkeligt, at ENTSOG regulerer de overordnede principper, som de 
nationale TSO'er, der skal have kompetence til at regulere de detaljerede regler i henhold til 
de enkelte nationale markeders kendetegn, skal overholde.

Ændringsforslag 104
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 

3. De detaljerede tekniske regler dækker 
følgende områder i overensstemmelse med 
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overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

den prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang

c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet

e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

h) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

i) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

j) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. en

Begrundelse

Samarbejdet mellem TSO'erne bør begrænses til "netrelaterede spørgsmål".
Transmissionssystemoperatørerne bør ikke udarbejde markedsregler. Samarbejdet mellem 
TSO'erne bør begrænses til "netrelaterede spørgsmål". Transmissionssystemoperatørerne bør 
ikke udarbejde markedsregler og "handelsregler". Transmissionssystemoperatørerne er ikke 
kompetente til at udstede markedsregler. Markedsreglerne har handelsmæssige konsekvenser 
for forbrugerne. TSO'er er markedsaktører, så derfor kan de ikke på samme tid være både 
spillere og dommere.

Ændringsforslag 105
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De detaljerede tekniske og kommercielle
regler dækker følgende områder i 
overensstemmelse med den prioritering, 
der er fastsat i arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede tekniske regler dækker 
følgende områder i overensstemmelse med 
den prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

a) regler om sikkerhed og pålidelighed a) regler om sikkerhed og pålidelighed

b) regler om nettilslutning og netadgang b) regler om nettilslutning og netadgang

c) regler om dataudveksling og afregning c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet d) regler om interoperabilitet

e) driftsprocedurer i beredskabssituationer e) driftsprocedurer i beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed g) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

h) regler om balancering, herunder regler 
om nomineringsprocedurer, regler om 
gebyrer for ubalancer og regler om 
driftsbalancering mellem transmissions-
systemoperatørernes systemer

j) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

i) regler om harmoniserede tarifstrukturer 
for transport

k) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

j) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv. Med 
dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og dybden af de foreslåede 
tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres af ACER ex ante, 
hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en komitologiprocedure. 
ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.
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Ændringsforslag 106
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske regler og markedsreglerne og 
redegør for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv. Med 
dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og dybden af de foreslåede 
tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres af ACER ex ante, 
hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en komitologiprocedure. 
ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 107
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske regler og markedsreglerne og 
redegør for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

udgår
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Or. en

Begrundelse

ACER bør yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne, der skal udarbejde udkast til tekniske regler baseret på de bindende "strategiske 
retningslinjer".  Hvad angår de øvrige akter, der henvises til i artikel 2c, stk. 1, og som 
kræver godkendelse, finder den samme procedure anvendelse.  En anden fremgangsmåde kan 
true et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, hvor transmissionssystemoperatørerne har en 
reel mulighed for at regulere sig selv.

Ændringsforslag 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. xx udgår

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af ovennævnte regler kan ikke overlades til transmissionssystemoperatørerne 
selv, men bør være en overvågningsopgave for agenturet.

Ændringsforslag 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 

4. Agenturet overvåger Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
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Gasområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske regler og markedsreglerne og 
redegør for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

Gasområdets gennemførelse af reglerne.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør have ansvaret for at overvåge gennemførelsen af reglerne.

Ændringsforslag 110
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske regler og markedsreglerne og 
redegør for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet overvåger gennemførelsen af 
de systemspecifikke tekniske regler og 
markedsreglerne og redegør for 
resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

Or. de

Begrundelse

Præcisering. Det bør præciseres, at ENTSO kun skal tage sig af systemspecifikke spørgsmål 
og ikke har beføjelser til at behandle markedsrelaterede spørgsmål. Disse bør i stedet 
varetages af de nationale regulerende myndigheder.
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Ændringsforslag 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år efter 
godkendelse af agenturet. Denne investe-
ringsplan omfatter modellering af det 
integrerede net - under hensyntagen til 
oplagrings- og LNG-faciliteter - udvikling 
af scenarier, en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen, 
udvidelsesprojekternes tekniske og 
økonomiske gennemførlighed og en 
vurdering af systemets elasticitet. Under 
udførelsen af disse opgaver foretager Det 
Europæiske Netværk af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet høringer af leverandører, 
producenter, lagersystemoperatører, 
LNG-systemoperatører og relevante 
kunder. Investeringsplanen bygger navnlig 
på detaljerede prognoser for 
gasefterspørgslen for de forskellige 
anvendelsesområder for gassen såsom 
opvarmning, elproduktion og industrielle 
processer og på nationale 
investeringsplaner og på retningslinjerne 
for de transeuropæiske net på 
energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF.

Or. en

Begrundelse

En investeringsplan på europæisk plan bør navnlig fokusere på grænseoverskridende 
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kapacitetsproblemer i transmissionsrørledninger og omfatte lagersystemer og LNG i 
modellerne for et integreret net. Markedsaktørerne skal være forpligtede til at stille alle de 
relevante data til rådighed for planlægningsproceduren. Dette omfatter ikke bare TSO'erne, 
men også leverandører, lagersystemoperatører, producenter og LNG-operatører. Roller og 
ansvarsområder skal defineres.

Ændringsforslag 112
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
net på energiområdet i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentet og Rådets 
beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år efter 
godkendelse af agenturet. Denne investe-
ringsplan omfatter modellering af det 
integrerede net under hensyntagen til 
lager- og LNG-faciliteter, udvikling af 
scenarier, en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen, 
udvidelsesprojekternes tekniske og 
økonomiske gennemførlighed og en 
vurdering af systemets elasticitet.
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner under 
hensyntagen til de regionale og 
europæiske aspekter af nettet. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv. Med 
dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og dybden af de foreslåede 
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tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres af ACER ex ante, 
hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en komitologiprocedure. 
ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 113
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
net på energiområdet i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentet og Rådets 
beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år efter 
agtenturets godkendelse. Denne investe-
ringsplan omfatter modellering af det 
integrerede net under hensyntagen til 
lager- og LNG-faciliteter, udvikling af 
scenarier, en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen, 
udvidelsesprojekternes tekniske og 
økonomiske gennemførlighed og en 
vurdering af systemets elasticitet.
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner under 
hensyntagen til de regionale og 
europæiske aspekter af nettet. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

Or. en

Begrundelse

Der bør indsættes en generel henvisning til de regionale og europæiske aspekter i stedet for 
en henvisning til retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet i henhold til 
beslutning nr. 1364/2006/EF. Retningslinjerne med deres nuværende form, indhold og formål 
er ikke relevante her. Den tiårige netplan skal ses som en erstatning for TEN-retningslinjer i 
fremtiden. Investeringsplanlægning på europæisk plan bør navnlig fokusere på 
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grænseoverskridende kapacitetsproblemer i transmissionsrørledninger og bør omfatte 
lagersystemer og LNG.

Ændringsforslag 114
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen skal bygge på:

a) nationale investeringsplaner og
b) på retningslinjerne for de 
transeuropæiske net på energiområdet i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF.

Med hensyn til grænseoverskridende 
sammenkoblinger skal være baseret på:
a) forslag fra netbrugere, herunder 
handelsvirksomheder og/eller
b) forslag fra andre investorer end 
TSO'erne i de lande, der skal tilsluttes.
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De regulerende nationale myndigheder 
skal anmodes om at afgive udtalelse om 
alle forslag, der ikke er medtaget i de 
nationale planer.
I investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

Den tiårige investeringsplan kan ikke 
vedtages, før der foreligger en positiv 
udtalelse fra agenturet, og skal være i 
overensstemmelse med Kommissionens 
krav.

Or. en

Begrundelse

Udformningen af den tiårige plan bør ikke udelukkende overlades til de eksisterende TSO'er, 
der kan være påvirkede af deres synspunkter som transmissionsselskaber eller af, at de ofte er 
en del af vertikalt integrerede selskaber. Både netbrugerne og andre mulige investorer bør 
også inddrages.

Ændringsforslag 115
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
plan omfatter:
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på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

a) omfatter modellering af det integrerede 
net, udvikling af scenarier, en rapport om 
forsyningernes tilstrækkelighed i forhold til 
efterspørgslen og en vurdering af systemets 
elasticitet.
b) Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF.

c) I planen gøres der rede for 
investeringsmangler, herunder de mangler 
i sammenkoblingen, der defineres af 
Kommissionen.
De øvrige interessenter, navnlig brugerne 
af nettet, bør høres om planen.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til netudviklingsplanen er en mere korrekt afspejling af den forventede proces.
Den skal identificere kapacitet, udarbejde prognoser for udbud og efterspørgsel og
identificere mulige kapacitetsuoverensstemmelser og flaskehalse. Den bør indeholde et krav 
om høring af de berørte parter. Specifikke investeringer er de enkelte TSO'ers ansvarsområde 
og skal være baseret på den faktiske markedsefterspørgsel som identificeret gennem open 
season-procedurer.

Ændringsforslag 116
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5



AM\717803DA.doc 61/103 PE404.707v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netudviklingsplan hvert andet år. Denne 
netudviklingsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Netudviklingsplanen bygger navnlig på 
nationale netudviklingplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I netudviklingsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår. Netudviklingsplanen skal 
forelægges den nationale regulerende 
myndighed til godkendelse.

Or. de

Begrundelse

Systemoperatørerne skal overholde de krav, der fastsættes af de nationale regulerende 
myndigheder. Det betyder, at Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører ikke kan 
træffe bindende beslutninger for de enkelte medlemmer. I forordningen skal der anvendes 
samme terminologi som i gasdirektivet, i dette tilfælde "netudviklingsplan" i stedet for 
"investeringsplan".

Ændringsforslag 117
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 5. Det Europæiske Net af 



PE404.707v01-00 62/103 AM\717803DA.doc

DA

Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netudviklingsplan hvert andet år. Denne 
plan omfatter modellering af det 
integrerede net, udvikling af scenarier, en 
rapport om forsyningernes tilstrækkelighed 
i forhold til efterspørgslen og en vurdering 
af systemets elasticitet. 
Netudviklingsplanen bygger navnlig på 
nationale netudviklingsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I netudviklingsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Or. de

Begrundelse

Formålet med netudviklingsplanen er at identificere kapacitet, fremtidige tendenser for udbud 
og efterspørgsel og mulige kapacitetsflaskehalse. Specifikke investeringer er 
transmissionssystemoperatørernes ansvar. Dette er i overensstemmelse med artikel 24c, litra 
f), i det ændrede gasdirektiv (2003/55).

Ændringsforslag 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert tredje år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
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en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår. En undersøgelse af hindringerne 
for den grænseoverskridende udvidelse af 
systemet, der skyldes forskelle i 
godkendelsesprocedurer eller -praksis 
skal vedlægges investeringsplanen.

Or. de

Begrundelse

Ajourføringen af investeringsplanen hvert tredje år skal sikre, at den nødvendige information 
er tilgængelig uden at skabe unødvendigt bureaukrati. Desuden skal der tages behørigt 
hensyn til det problem, at grænseoverskridende udvidelse af systemet hæmmes af forskellige 
nationale regler om godkendelsesprocedurerne. For at kunne udvikle de nødvendige 
løsninger eller sikre forbedringer ved at identificere bedste praksis er der behov for at 
overvåge den nuværende situation.

Ændringsforslag 119
Danutė Budreikaitė

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
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en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår, idet man fokuserer på at udvikle 
forbindelserne mellem EU's "energiøer" 
og EU's gasnet som en prioritering.

Or. lt

Begrundelse

Medtagelsen af forbindelser mellem "energiøer" og EU's gasnet på prioriteringslisten for de 
transeuropæiske energinet af særlig betydning vil give mulighed for gennem et regionalt 
samarbejde at skabe et indre gasmarked i EU og for at gennemføre forordning (EF) nr. 
1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og for at sikre 
forsyningssikkerhed på gasområdet for landene i EU.

Ændringsforslag 120
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
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Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår, og skal medtage investeringer i 
sammenkobling og andre former for 
infrastruktur, der er nødvendig for en 
effektiv samhandel og konkurrence samt 
for at garantere forsyningssikkerheden.

Transmissionssystemoperatørerne træffer 
alle rimelige foranstaltninger for at 
overholde den vedtagne investeringsplan.

Or. en

Begrundelse

Der findes et klart behov for, at transmissionssystemoperatørerne skal opføre den 
infrastruktur, der er udpeget i investeringsplanen (sammenkobling, konvertering af 
gaskvalitet osv.) som nødvendig for at tillade effektiv handel og konkurrence og bidrage til 
forsyningssikkerheden. Den nationale regulerende myndighed har en eksplicit forpligtelse i 
henhold til artikel 24b til at sikre, at netoperatører får tilstrækkelige incitamenter til at øge 
effektiviteten og fremme integrationen af markedet.

Ændringsforslag 121
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Europæiske Net af
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af 
det integrerede net, udvikling af scenarier, 
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en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår.

en rapport om forsyningernes 
tilstrækkelighed i forhold til efterspørgslen 
og en vurdering af systemets elasticitet. 
Investeringsplanen bygger navnlig på 
nationale investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske net 
på energiområdet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF. I investeringsplanen gøres 
der rede for investeringsmangler, navnlig 
hvad den grænseoverskridende kapacitet 
angår, og skal medtage investeringer i 
sammenkobling og andre former for 
infrastruktur, der er nødvendig for en 
effektiv samhandel og konkurrence samt 
for at bidrage til forsyningssikkerheden.

Transmissionssystemoperatørerne træffer 
alle rimelige foranstaltninger for at 
overholde den vedtagne investeringsplan.

Or. en

Begrundelse

Der findes et klart behov for at pålægge transmissionssystemoperatørerne en forpligtelse til 
at opføre den infrastruktur, der er udpeget i investeringsplanen (sammenkobling, 
konvertering af gaskvalitet osv.) som nødvendig for at tillade effektiv handel og konkurrence 
og bidrage til forsyningssikkerheden. Den nationale regulerende myndighed har en eksplicit 
forpligtelse i henhold til artikel 24b til at sikre, at netoperatører får tilstrækkelige 
incitamenter til at øge effektiviteten og fremme integrationen af markedet.

Ændringsforslag 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I investeringsplanen identificeres 
områder med manglende investeringer, 
navnlig med hensyn til 
grænseoverskridende 
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transmissionskapacitet. For de manglende 
investeringer, der identificeres, skal Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet identificere konkrete 
investeringsprojekter, der bedst kan 
afhjælpe de manglende investeringer. For 
hvert investeringsprojekt udarbejdes der 
en detaljeret teknisk og markedsmæssig 
feasibilityundersøgelse, der forelægges 
agenturet.
Alle relevante naturgasselskaber, 
herunder, men ikke begrænset til 
transmissionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører, lagersystemoperatører, 
distributionssystemoperatører, 
leveringsvirksomheder, 
handelsvirksomheder, producenter og 
relevante kunder skal inden for en rimelig 
periode efter skriftlig anmodning stille de 
nødvendige data til udarbejdelse af den 
tiårige investeringsplan, navnlig med 
hensyn til vurderingen af nuværende og 
potentielle kapacitetsflaskehalse, til 
rådighed for Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet.
Agenturet skal revidere og godkende den 
tiårige investeringsplan og de foreslåede 
investeringsprojekter. Baseret på den 
godkendte tiårige investeringsplan skal 
transmissionssystemoperatørerne 
gennemføre de identificerede 
investeringsprojekter. Hvis en 
transmissionssystemoperatør ikke 
opfylder investeringsbehovene inden for 
en rimelig periode, kan agenturet 
iværksætte en udbudsprocedure for 
investeringen.

Or. en

Begrundelse

En investeringsplan på europæisk plan bør navnlig fokusere på grænseoverskridende 
kapacitetsproblemer i transmissionsrørledninger og omfatte lagersystemer og LNG i 
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modellerne for et integreret net. Markedsaktørerne skal være forpligtede til at stille alle de 
relevante data til rådighed for planlægningsproceduren. Dette omfatter ikke bare TSO'erne, 
men også leverandører, lagersystemoperatører, producenter og LNG-operatører.
Planlægningsproceduren skal omfatte en teknisk og økonomisk feasibilityundersøgelse af 
udvidelsesprojekterne.

Ændringsforslag 123
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, 
hvor transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv. Med 
dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og dybden af de foreslåede 
tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres af ACER ex ante, 
hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en komitologiprocedure. 
ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.

Ændringsforslag 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 125
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 6 vil give TSO'erne en direkte rådgivende rolle over for Kommissionen med hensyn til 
forslag om indførelse af retningslinjer. Den rådgivende rolle i forhold til Kommissionen bør 
overdrages til agenturet. Forskellen i rollefordelingen og beføjelserne for de regulerende 
myndigheder og den regulerede branche bør klart afspejles på EU-niveau, og derfor er det 
ikke hensigtsmæssigt, at den regulerede branche rådgiver Kommissionen.
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Ændringsforslag 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette nr. slettes for at tilpasse teksten til den nye procedure, som pålægger agenturet at 
udvikle og - efter omfattende høringer - vedtage retningslinjer, der kan bidrage til den 
forsatte udvikling af markedet og tekniske regler.

Ændringsforslag 127
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver med bistand fra
ENTSUG denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

Or. de
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Begrundelse

ENTSO/ENTSUG bør som hovedregel høres.

Ændringsforslag 128
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af 
ændrede retningslinjer som fastlagt i artikel 
9.

Or. de

Begrundelse

I henhold til forordning 1775/2005 har Kommissionen udelukkende ret til at ændre 
retningslinjer, der vedtages af lovgiveren, ikke til selv at udstede dem.

Ændringsforslag 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 c – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af 
ændrede retningslinjer som fastlagt i artikel 
9.
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Or. de

Begrundelse

Ændringer i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 9.

Ændringsforslag 130
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturets overvågningsopgaver Agenturets og Kommissionens
overvågningsopgaver

Or. en

Ændringsforslag 131
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, 
herunder oplysninger om 
høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske regler, udkastet til tiårig 
investeringsplan og udkastet til årligt 
arbejdsprogram til godkendelse.

Agenturet kan afgive udtalelse til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet inden for tre måneder.

Agenturet godkender de i artikel 2c, stk. 1, 
litra a) til f), fastsatte dokumenter, som er 
udarbejdet af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet.
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Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis den 
finder, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den 
tiårige investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Agenturet overvåger gennemførelsen af de 
tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram og medtager resultaterne 
af overvågningen i sin årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatører ikke 
overholder Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdets tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan eller det årlige 
arbejdsprogram, underretter agenturet 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Investorerne har brug for et klart og stabilt retsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at udkastet til 
de tekniske regler, den tiårige investeringsplan og det årlige arbejdsprogram godkendes af 
ACER og udvikles uden kommerciel indblanding. Overvågningen af gennemførelsen af 
ovennævnte regler bør udføres af de regulerende myndigheder, det vil sige agenturet, og ikke 
af transmissionssystemoperatørerne selv.

Ændringsforslag 132
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, 
herunder oplysninger om 
høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske regler, udkastet til tiårig 
investeringsplan og udkastet til årligt 
arbejdsprogram.

Agenturet kan afgive udtalelse til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet inden for tre måneder.

Agenturet godkender de i artikel 2c, stk. 1, 
litra a) til f), fastsatte dokumenter, som er 
udarbejdet af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
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Gasområdet.
Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis den 
finder, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den 
tiårige investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør godkende de tekniske regler. Investorerne har brug for et klart og forudsigeligt 
retsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at udkastet til de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige arbejdsprogram vurderes og godkendes af de regulerende 
myndigheder i form af ACER og udvikles uden kommerciel og politisk indblanding.

Ændringsforslag 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, 
herunder oplysninger om 
høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske regler, udkastet til tiårig 
investeringsplan og udkastet til årligt 
arbejdsprogram.

Agenturet kan afgive udtalelse til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet inden for tre måneder.

Agenturet godkender de i artikel 2c, stk. 1, 
litra a) til f), fastsatte dokumenter, som er 
udarbejdet af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet.

Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis den 
finder, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den 
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tiårige investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør godkende de tekniske regler. Investorerne har brug for et klart og forudsigeligt 
retsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at udkastet til de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige arbejdsprogram vurderes og godkendes af ACER og udvikles 
uden kommerciel og politisk indblanding.

Ændringsforslag 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet sine 
udtalelser og anbefalinger om 
retningslinjerne og udkastet til regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om de tilhørende 
høringsprocesser.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.
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Ændringsforslag 135
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen, de 
forkastede forslag og begrundelsen for, at 
de er blevet forkastet.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør vide, hvorvidt alle forslag er blevet gennemgået tilstrækkeligt grundigt.

Ændringsforslag 136
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig netudviklingsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til en netudviklingsplan er en mere korrekt afspejling af den forventede proces.

Ændringsforslag 137
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis den 
finder, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den tiårige 
investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis den 
finder, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den tiårige 
investeringsplan ikke sikrer

a) en tilstrækkelig grad af 
grænseoverskridende sammenkobling til 
tredjepartsadgang
b) et gennemførelsesprogram i henhold til 
de eksisterende og forventede behov eller
c) ikke-diskrimination, reel konkurrence og 
et velfungerende marked.
Kommissionen meddeler sin beslutning 
om disse aspekter til ENTSOG og til 
agenturet og kan kræve, at ENTSOG 
supplerer eller ændrer planen, inden den 
forelægges agenturet på ny.
Agenturet forelægger sin udtalelse for 
ENTSOG, inden dette vedtager 10-
årsplanen. Agenturet afgiver ikke en 
positiv udtalelse til ENTSOG, inden der 
foreligger en positiv beslutning fra 
Kommissionen, og kravene er overholdt.
Agenturet overvåger gennemførelsen af 
10-årsplanen, navnlig vedrørende 
sammenkoblingerne. Ved manglende 
overholdelse eller forsinkelser uden gyldig 
grund kan agenturet foreslå 
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Kommissionen, at der indføres sanktioner 
og indbydes nye investorer i henhold til de 
retningslinjer, Kommissionen har 
udarbejdet.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke er supplerende kapacitet til rådighed for TPA, foretrækker den normalt den 
dominerende stilling for et eksisterende vertikalt integreret selskab. Desuden er en tidsplan i 
henhold til de forventede behov væsentlig for konkurrencen. Planen bør heller ikke vedtages, 
hvis udtalelsen fra agenturet eller EF ikke er positiv.

Ændringsforslag 138
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet overvåger gennemførelsen 
af de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram og medtager resultaterne 
af overvågningen i sin årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatører ikke 
overholder Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdets tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram, underretter agenturet 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af ovennævnte regler bør udføres af de regulerende 
myndigheder, det vil sige agenturet, og ikke af transmissionssystemoperatørerne selv. Hvis 
agenturet under overvågningen konstaterer, at transmissionssystemoperatørerne eller ENTSO 
ikke overholder de tekniske regler, den tiårige investeringsplan og/eller det årlige 
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arbejdsprogram, skal dette indberettes til Kommissionen, som så kan iværksætte 
overtrædelsesprocedurer.

Ændringsforslag 139
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet overvåger gennemførelsen 
af den tiårige investeringsplan, det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler og medtager 
resultaterne af overvågningen i sin 
årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatører ikke 
overholder den tiårige investeringsplan og 
det årlige arbejdsprogram og Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdets tekniske og kommercielle 
regler, underretter agenturet 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af den tiårige investeringsplan, det årlige arbejdsprogram 
og/eller de tekniske og kommercielle regler bør udføres af de regulerende myndigheder, det 
vil sige agenturet, og ikke af transmissionssystemoperatørerne selv. Hvis agenturet under 
overvågningen konstaterer, at transmissionssystemoperatørerne eller ENTSOG ikke 
overholder ovennævnte regler, skal dette indberettes til Kommissionen, som så kan iværksætte 
overtrædelsesprocedurer.
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Ændringsforslag 140
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet overvåger, at 
transmissionssystemoperatørerne 
gennemfører de tekniske regler, den 
tiårige investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram og medtager resultaterne 
af sine overvågningsaktiviteter i sin 
årsberetning. Hvis 
transmissionssystemoperatørerne ikke 
overholder de tekniske regler, den tiårige 
investeringsplan og det årlige 
arbejdsprogram, underretter agenturet 
Kommissionen herom.

Or. de

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af de relevante regler bør være en opgave for de 
regulerende myndigheder, dvs. agenturet, og bør ikke udføres af 
transmissionssystemoperatørerne selv. Hvis transmissionssystemoperatørerne ikke overholder 
de tekniske regler, den tiårige investeringsplan og det årlige arbejdsprogram, skal 
Kommissionen underrettes om dette, så den kan indlede traktatbrudsprocedurer. En anden 
mulighed er at give de nationale regulerende myndigheder ret til at pålægge effektive og 
afskrækkende sanktioner.

Ændringsforslag 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 d a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2da
Udarbejdelse af retningslinjer

1. Agenturet udarbejder inden for en 
tidsfrist på højst seks måneder 
retningslinjer med grundlæggende, klare 
og objektive principper for harmonisering 
af de kommercielle og tekniske regler.
2. Under udarbejdelsen af disse 
retningslinjer afholder agenturet åbne, 
transparente og omfattende høringer og 
holder alle relevante parter informeret.
3. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til retningslinjer på grundlag af 
høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til retningslinjer, eller begrunder, 
hvorfor de er blevet afvist.
4. Agenturet kan på eget initiativ eller på 
Europa-Parlamentets eller 
Kommissionens foranledning anvende 
samme procedure til opdatering af 
retningslinjerne.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjer bør udarbejdes og vedtages af agenturet efter omfattende høringer med henblik 
på at fastlægge de centrale principper for harmoniseringen af reglerne. Kun hvis der 
vedtages fornuftige retningslinjer, kan reglerne efterfølgende udarbejdes tilsvarende. Europa-
Parlamentets rolle styrkes, idet det har mulighed for at tage initiativ til ændring af disse 
retningslinjer.
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Ændringsforslag 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling og evaluering af tekniske og 
kommercielle regler

Udarbejdelse af tekniske regler

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet til inden for en rimelig frist 
at udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 
3, nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Efter vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 2ea 
udarbejder ENTSOG inden for en tidsfrist 
på seks måneder udkast til tekniske regler 
i henhold til artikel 2c, stk. 3, der fuldt ud 
opfylder principperne i retningslinjerne.

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Ved udarbejdelsen af disse regler tager 
ENTSOG hensyn til markedsdeltagernes 
tekniske ekspertise og holder dem 
informeret.

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

3. ENTSOG forelægger udkastet til regler 
for agenturet.

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

4. Agenturet afholder åbne, transparente 
og omfattende høringer om udkastet til 
regler.

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.

4a. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til regler på grundlag af 
høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til regler, eller begrunder, hvorfor 
de er blevet afvist.

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 

4b. Agenturet kan på eget initiativ eller 
efter anmodning fra ENTSOG anvende 
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vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:

samme procedure i forbindelse med 
ændring af de eksisterende regler.

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder
c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.
4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

De tekniske regler bør udarbejdes af ENTSO under fuld overholdelse af de vedtagne 
retningslinjer. Agenturet færdiggør og vedtager disse regler efter omfattende høringer.
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Ændringsforslag 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling og evaluering af tekniske og 
kommercielle regler

Retningslinjer og regler

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet til inden for en rimelig frist 
at udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 
3, nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Kommissionen bemyndiger agenturet til 
at udarbejde retningslinjer og vedtage 
regler til harmonisering af tekniske og 
kommercielle regler med henblik på at 
lette markedsintegrationen.

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Retningslinjerne og reglerne kan især 
dække følgende områder:

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

a) regler om sikkerhed og pålidelighed

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

b) regler om nettilslutning og netadgang

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.

c) regler om dataudveksling og afregning

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 

d) regler om interoperabilitet
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stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:
a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

e) driftsprocedurer i 
beredskabssituationer

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.

g) regler om grænseoverskridende 
intradaglige markeder med 
harmoniserede "gate closures"

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

h) regler om handel, der især garanterer 
udvikling af sekundære markeder for 
grænseoverskridende 
transmissionsrettigheder og 
transmissionsrettighedernes sikkerhed

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 9.

i) regler om gennemsigtighed

j) regler om balancering, herunder regler 
om lagring
k) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler 
om lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation
l) energieffektivitet i forbindelse med 
gasnet.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjer og regler skal lette udviklingen af konkurrenceprægede markeder og sikre 
markedsintegrationen gennem harmonisering af tekniske og kommercielle regler. Disse regler 
skal tjene markedsinteresserne ved at optimere kapacitetstildelingen, udvikling af day-ahead-
markedskobling/-splitting, eksistensen af grænseoverskridende day-ahead- og intraday-
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markeder osv. Bestemmelser og principper på højt niveau bør først nedfældes i 
retningslinjerne, hvorefter reglerne bør give flere detaljer.

Ændringsforslag 144
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstilling og evaluering af tekniske og 
kommercielle regler

Opstilling og evaluering af tekniske regler

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Efter høring af alle interessenter i 
henhold til artikel .. i forordning (EF) … 
om oprettelse af agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder skal agenturet 
udarbejde strategiske retningslinjer for
Det Europæiske Net af 
Transmissionsystemoperatører på 
Gasområdet på de i artikel 2c, stk. 3 og 5, 
nævnte områder. Agenturet fremsender 
udkastet til strategiske retningslinjer for 
Kommissionen, som kan vedtage dem 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 13, stk. 2.

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder inden for en 
rimelig frist et udkast til regler på de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte områder samt 
forslag til en tiårig investeringsplan i 
henhold til artikel 2c, stk. 5, med 
udgangspunkt i de af Kommissionen i 
henhold til stk. 1 vedtagne strategiske 
retningslinjer. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger udkastet til 
tekniske regler og forslaget til tiårig 
investeringsplan for agenturet til 
agenturets godkendelse. 

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-

Agenturet godkender udkastet til tekniske 
regler og forslaget til tiårig 
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sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

investeringsplan i henhold til artikel … og 
artikel Y i forordning … om oprettelse af 
et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder. Før det godkender 
reglerne og forslaget til tiårig 
investeringsplan, skal agenturet sikre sig, 
at de detaljerede tekniske regler og 
forslaget til tiårig investeringsplan er i 
overensstemmelse med de strategiske 
retningslinjer, og at de sikrer 
ikkediskrimination, reel konkurrence og 
et velfungerende marked.
2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

a) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk regel på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.

b) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk regel på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder som godkendt 
af agenturet i henhold til stk. 1b.

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
efter henstilling fra agenturet vedtage 
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
efter henstilling fra agenturet vedtage 
retningslinjer for markedsreglerne:

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder
c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
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kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 9.

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tilgang kan true oprettelsen af et egentligt 
konkurrencedygtigt EU-marked, hvor transmissionssystemoperatørerne har mulighed for at 
regulere sig selv. Med dette ændringsforslag foreslås en anden tilgang. Rækkevidden og 
dybden af de foreslåede tekniske regler, de såkaldte strategiske retningslinjer, bør defineres 
af ACER ex ante, hvorefter de bindende strategiske retningslinjer udarbejdes gennem en 
komitologiprocedure. ENTSO's fremtidige arbejde baseres på disse strategiske retningslinjer.
Transmissionssystemoperatørerne er stærkt interesseret i de kommercielle regler (da de har 
indflydelse på transmissionssystemoperatørernes omkostninger), hvorfor de ikke bør 
udarbejde disse kommercielle regler.

Ændringsforslag 145
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 

1. Efter høring af alle interessenter i 
henhold til artikel 5a i forordning (EF) … 
om oprettelse af agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder skal agenturet 
udarbejde strategiske retningslinjer for
Det Europæiske Net af 
Transmissionsystemoperatører på 
Gasområdet på de i artikel 2c, stk. 3 og 5, 
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markedet kan fungere effektivt. nævnte områder. Agenturet fremsender 
udkastet til strategiske retningslinjer for 
Kommissionen, som kan vedtage dem 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 13, stk. 2.
1a. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder inden for en 
rimelig frist et udkast til regler på de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte områder samt 
forslag til en tiårig investeringsplan i 
henhold til artikel 2c, stk. 5, med 
udgangspunkt i de af Kommissionen i 
henhold til stk. 1 vedtagne strategiske 
retningslinjer. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger udkastet til 
tekniske regler og forslaget til tiårig 
investeringsplan for agenturet til 
agenturets godkendelse. 
1b. Agenturet godkender udkastet til 
tekniske regler og forslaget til tiårig 
investeringsplan i henhold til artikel X og 
artikel Y i forordning … om oprettelse af 
et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder. Før det godkender 
reglerne og forslaget til tiårig 
investeringsplan, skal agenturet sikre sig, 
at de detaljerede tekniske regler og 
forslaget til tiårig investeringsplan er i 
overensstemmelse med de strategiske 
retningslinjer, og at de sikrer 
ikkediskrimination, reel konkurrence og 
et velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede tekniske reglers dækningsområde og detaljeringsgrad bør defineres ex ante.
ACER bør yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne, der skal udarbejde udkast til tekniske regler baseret på de bindende "strategiske 
retningslinjer". Udkastene til regler bør forelægges ACER efter godkendelse i ENTSO. En 
anden fremgangsmåde kan true et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, hvor 
transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv.
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Ændringsforslag 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet til inden for en rimelig frist at
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Agenturet kan opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

Or. de

Begrundelse

Agenturet og ikke Kommissionen skal have beføjelser til at bede nettet af 
transmissionssystemoperatører udarbejde tekniske og kommercielle regler.

Ændringsforslag 147
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Efter gennemførelse af 
konsekvensvurderingen på grundlag af 
høringer med ENTSO/ENTSUG 
forlægger agenturet Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

Or. de
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Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at systembrugerne og systemoperatørerne til enhver tid er klar 
over agenturets holdning til forslagene. ACER kan kun overvåge og føre tilsyn med 
konkurrencerelaterede spørgsmål, der vedrører systemoperatørerne. Andre 
konkurrencerelaterede spørgsmål er et anliggende for anti-trustmyndighederne.

Ændringsforslag 148
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

a) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk regel på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

b) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk regel på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder som godkendt 
af agenturet i henhold til stk. 1b.

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede tekniske reglers dækningsområde og detaljeringsgrad bør defineres ex ante.
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ACER bør yde formel rådgivning til Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for 
ENTSO'erne, der skal udarbejde udkast til tekniske regler baseret på de bindende "strategiske 
retningslinjer". Udkastene til regler bør forelægges ACER efter godkendelse i ENTSO. En 
anden fremgangsmåde kan true et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked, hvor 
transmissionssystemoperatørerne har en reel mulighed for at regulere sig selv.

Ændringsforslag 149
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence mellem 
transmissionssystemoperatørerne og et 
velfungerende marked

Or. de

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at systembrugerne og systemoperatørerne til enhver tid er klar 
over agenturets holdning til forslagene. ACER kan kun overvåge og føre tilsyn med 
konkurrencerelaterede spørgsmål, der vedrører systemoperatørerne. Andre 
konkurrencerelaterede spørgsmål er et anliggende for anti-trustmyndighederne.

Ændringsforslag 150
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller udgår



AM\717803DA.doc 93/103 PE404.707v01-00

DA

efter henstilling fra agenturet vedtage 
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:
a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked
b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder
c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel 
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

I henhold til forordning 1775/2005 har Kommissionen udelukkende ret til at ændre
retningslinjer, der vedtages af lovgiveren. Denne ordning bør ikke ændres, da 
retningslinjerne i dette tilfælde vedrører centrale spørgsmål for sektoren, hvis reguleringen 
fortsat bør være lovgiverens ansvar.

Ændringsforslag 151
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
efter henstilling fra agenturet vedtage 
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:

3. Kommissionen kan eller efter henstilling 
fra agenturet vedtage retningslinjer for 
markedsreglerne.

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et velfungerende marked

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder
c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår de kommercielle regler, foreslås det, at Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer efter henstilling fra agenturet (stk. 5). Transmissionssystemoperatørerne er 
operatører af monopolinfrastrukturerne og deltager ikke i den konkurrerende del af markedet.
Ikke desto mindre er de stærkt interesseret i de kommercielle regler (da de har indflydelse på 
transmissionssystemoperatørernes omkostninger), hvorfor de ikke bør udarbejde disse 
kommercielle regler.
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Ændringsforslag 152
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
efter henstilling fra agenturet vedtage
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:

3. Kommissionen vedtager på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den finder det 
nødvendigt at sikre, at punkterne i artikel 
2c, stk. 1-3, udvikler sig på en måde, der 
er forenelig med målene for det indre 
marked, hvis den skønner:

Or. en

Begrundelse

Såfremt transmissionssystemoperatørerne ikke er i stand til at få vedtaget reglerne, kan 
Kommissionen vedtage bindende retningslinjer via komitologiproceduren. I forslaget til 
ændret gasforordning er denne mulighed formuleret vagt. For at sikre 
transmissionssystemoperatørerne og de øvrige interessenter størst mulig gennemsigtighed må 
der ikke være tvivl om, at Kommissionen vil vedtage bindende retningslinjer, hvis ikke 
transmissionssystemoperatørerne er i stand til at varetage deres lovgivningsmæssige opgaver.

Ændringsforslag 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ eller
efter henstilling fra agenturet vedtage 
retningslinjer på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner:

3. Kommissionen kan efter henstilling fra 
agenturet vedtage retningslinjer på de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte områder, hvis den 
skønner:
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Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søger man at etablere et klart grundlag for hierarkiet over 
beføjelser.

Ændringsforslag 154
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3 – afsnit -2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med vedtagelsen af 
retningslinjer hører Kommissionen 
repræsentative netbrugerorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Reel høring af alle interessenter er afgørende for at sikre, at der bliver taget højde for alle 
relevante interesser i beslutningerne om gasmarkedets funktion.

Ændringsforslag 155
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af Transmis-
sionssystemoperatører på Gasområdet har 
vedtaget på de i stk. 3 nævnte områder, 
ikke sikrer ikke-diskrimination, reel 

udgår
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konkurrence og et velfungerende marked

Or. de

Begrundelse

Kommissionens beføjelser i henhold til stk.3 a), b) og c), vil give den mulighed for at styre 
snart sagt enhver standardiseringsprocedure.

Ændringsforslag 156
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en systemspecifik teknisk eller 
kommerciel regel på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder

Or. de

Begrundelse

Kommissionens beføjelser i henhold til stk.3 a), b) og c), vil give den mulighed for at styre 
snart sagt enhver standardiseringsprocedure.

Ændringsforslag 157
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel 
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en systemspecifik teknisk 
eller kommerciel regel, som Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens beføjelser i henhold til stk.3 a), b) og c), vil give den mulighed for at styre 
snart sagt enhver standardiseringsprocedure.

Ændringsforslag 158
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 9.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til forordning 1775/2005 har Kommissionen udelukkende ret til at ændre 
retningslinjer, der vedtages af lovgiveren. Denne ordning bør ikke ændres, da 
retningslinjerne i dette tilfælde vedrører centrale spørgsmål for sektoren, hvis reguleringen 
fortsat bør være lovgiverens ansvar.
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Ændringsforslag 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 9.

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at ændre retningslinjer som fastlagt i 
artikel 9.

Or. de

Begrundelse

Ændring i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 9.

Ændringsforslag 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet, såfremt den agter 
at vedtage retningslinjer i henhold til 
artikel 2e, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Hvis Kommissionen griber ind i henhold til forordningens artikel 2e, stk. 3, betyder det, at 
nettet af transmissionssystemoperatører, som finansieres med offentlige midler, ikke udfører 
sin rolle i henhold til forordningen tilfredsstillende. Parlamentet og Rådet bør have alle 
oplysninger, så de kan foretage de nødvendige ændringer.
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Ændringsforslag 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2ea
Udarbejdelse af kommercielle regler

1. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 2da 
udarbejder agenturet inden for en tidsfrist 
på seks måneder et udkast til 
kommercielle regler, der fuldt ud opfylder 
principperne i retningslinjerne.
2. Under udarbejdelsen af disse regler 
afholder agenturet åbne, transparente og 
omfattende høringer og holder alle 
relevante parter informeret.
3. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til kommercielle regler på 
grundlag af høringsresultaterne.
Agenturet offentliggør alle de 
kommentarer, det har modtaget, og 
redegør for, hvorfor de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til 
retningslinjer, eller begrunder, hvorfor de 
er blevet afvist.
4. Agenturet kan på eget initiativ eller 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet 
anvende samme procedure i forbindelse 
med ændring af de eksisterende regler.

Or. en

Begrundelse

De kommercielle regler bør udarbejdes og vedtages på grundlag af en omfattende høring 
afholdt af agenturet. Europa-Parlamentets rolle styrkes, idet det har mulighed for at tage 
initiativ til ændring af disse regler.
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Ændringsforslag 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2ea
Udarbejdelse af retningslinjer

1. Efter at have hørt agenturet udarbejder 
Kommissionen en årlig prioritetsliste over 
emner af største betydning for 
udviklingen af det indre gasmarked. 
2. Under henvisning til denne 
prioritetsliste bemyndiger Kommissionen 
agenturet til inden for en tidsfrist på højst 
seks måneder at udarbejde retningslinjer 
med grundlæggende, klare og objektive 
principper for harmonisering af reglerne i 
henhold til artikel 2c.
3. Under udarbejdelsen af disse 
retningslinjer afholder agenturet en lang 
række åbne, gennemsigtige høringer og 
holder ENTSOG og de øvrige 
interessenter informeret.
4. Agenturet færdiggør udkastet til 
retningslinjer på grundlag af 
høringsresultaterne. Det offentliggør alle 
de kommentarer, det har modtaget, 
medmindre de er fortrolige, og redegør 
for, i hvilket omfang de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til 
retningslinjer, eller begrunder, hvorfor de 
er blevet afvist.
5. Kommissionen forelægger udkastet til 
retningslinjer for det i artikel 13, stk. 1, 
nævnte udvalg til endelig godkendelse i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 13, stk. 2.
6. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller på agenturets foranledning anvende 
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samme procedure til opdatering af 
retningslinjerne.

Or. en

Begrundelse

Efter at have hørt agenturet er det vigtigt, at Kommissionen udarbejder en prioriteringsliste 
med henblik på at fastlægge prioriteringerne for markedsudviklingen. På grundlag af denne 
liste bør der udarbejdes retningslinjer med henblik på at fastlægge de centrale principper for 
de pågældende spørgsmål med henblik på harmonisering af de gældende regler. Kun, hvis 
prioriteringslisten og retningslinjerne udarbejdes på et forsvarlig grundlag, kan reglerne 
efterfølgende udarbejdes tilsvarende.

Ændringsforslag 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 2 e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2eb
Udarbejdelse af regler

1. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 2ea 
bemyndiger Kommissionen ENTSOG til 
inden for en tidsfrist på seks måneder at 
udarbejde et udkast til regler, der fuldt ud 
opfylder principperne i retningslinjerne.
2. Under udarbejdelsen af disse regler 
tager ENTSOG hensyn til 
markedsdeltagernes tekniske ekspertise og 
holder dem informeret.
3. ENTSOG forelægger udkastet til regler 
for agenturet.
4. Agenturet afholder åbne, transparente 
og omfattende høringer om udkastet til 
regler.
5. Agenturet færdiggør og vedtager 
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udkastet til regler på grundlag af 
høringsresultaterne. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, medmindre de er fortrolige, og 
redegør for, hvorfor de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til regler, 
eller begrunder, hvorfor de er blevet 
afvist.
6. På initiativ af agenturet eller efter 
anmodning fra ENTSOG kan de 
eksisterende regler ændres i henhold til 
den samme procedure.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen for den foreslåede artikel 2ea. Det er af stor betydning, at reglerne stemmer 
helt overens med reglerne og principperne i retningslinjerne. Endvidere er det yderst vigtigt, 
at der afholdes omfattende høringer, og at markedsdeltagerne inddrages i processen for at 
sikre, at reglerne er realistiske. Samme fremgangsmåde bør anvendes i forbindelse med 
opdatering af allerede eksisterende regler som følge af teknologiske forandringer og 
forbedrede processer.
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