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Ändringsförslag 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt 
finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 
någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt 
finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 
någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.
Dessutom saknar vissa regioner 
gränsöverskridande 
sammanlänkningskapacitet vilket 
begränsar marknadsintegreringen.

Or. en

Motivering

Det bör noteras att vissa medlemsstater saknar gränsöverskridande sammanlänkning. Detta 
hindrar integreringen av marknaderna och således den europeiska energimarknaden.

Ändringsförslag 39
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt
finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt
finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 
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någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.

någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater och 
fortfarande finns det isolerade 
marknader.

Or. lt

Ändringsförslag 40
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt 
finns det ännu inte något icke-
diskriminerande nättillträde eller någon 
myndighetstillsyn som är lika effektiv i 
samtliga medlemsstater.

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat, utan diskriminering eller 
andra nackdelar, kan för närvarande 
emellertid inte garanteras företagen i 
gemenskapen. Framför allt finns det ännu 
inte något icke-diskriminerande nättillträde 
eller någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.

Or. de

Motivering

Förordningen bör visserligen bidra till att garantera nättillträde utan diskriminering, men 
den kan inte ha som mål att naturgas ska säljas på lika villkor i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 41
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
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företagen i gemenskapen. Framför allt
finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 
någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.

alla företag i alla medlemsstater.  Framför 
allt finns det ännu inte något 
ickediskriminerande nättillträde eller någon 
myndighetstillsyn som är lika effektiv i 
samtliga medlemsstater.

Or. en

Motivering

Den formulering som kommissionen föreslår ger intrycket att de konkurrensproblem som 
kommissionen tar upp finns i alla medlemsstater i hela EU.

Ändringsförslag 42
Hannes Swoboda

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
företagen i gemenskapen. Framför allt 
finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 
någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.

(3) Rätten att sälja gas i en annan 
medlemsstat på lika villkor, utan 
diskriminering eller andra nackdelar, kan 
för närvarande emellertid inte garanteras 
alla företag i alla medlemsstater. Framför 
allt finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller 
någon myndighetstillsyn som är lika 
effektiv i samtliga medlemsstater.

Or. en

Motivering

Den formulering som kommissionen föreslår ger intrycket att de konkurrensproblem som 
kommissionen tar upp finns i alla medlemsstater i hela EU.
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Ändringsförslag 43
Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tillräcklig gränsöverskridande 
gassammanlänkningskapacitet bör skapas 
som ett första steg mot en integrering av 
marknaderna och mot en gemensam 
europeisk energimarknad.

Or. en

Motivering

Detta nya skäl överensstämmer med ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets 
möte i Bryssel den 8–9 mars 2007, samtidigt som formuleringen anpassas till att det i 
praktiken krävs olika nivåer av sammanlänkningskapacitet i EU:s olika regioner.

Ändringsförslag 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tillräcklig gränsöverskridande 
gassammanlänkningskapacitet bör skapas 
som ett första steg mot en integrering av 
marknaderna och mot en gemensam 
europeisk energimarknad.

Or. en

Motivering

Detta nya skäl överensstämmer med ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets 
möte i Bryssel den 8–9 mars 2007, samtidigt som formuleringen anpassas till att det i 
praktiken krävs olika nivåer av sammanlänkningskapacitet i EU:s olika regioner.
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Ändringsförslag 45
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (Slutrapport) visar att de 
nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram som krävs för att målen för 
en välfungerande inre marknad ska kunna
uppnås.

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (Slutrapport) visar att de 
nuvarande reglerna och åtgärderna inte har 
genomförts i tillräcklig utsträckning i alla 
medlemsstater och att målen för en 
välfungerande inre marknad för energi 
därför hittills inte har kunnat uppnås i 
tillräcklig grad.

Or. de

Motivering

Undersökningen av sektorerna gjordes i juli 2005, då de flesta medlemsstater fortfarande inte 
hade genomfört gasdirektivet fullt ut. Så sent som i december 2006 konstaterade 
kommissionen (se MEMO/06/481) att 16 av 25 medlemsstater inte alls eller bara delvis hade 
genomfört den gällande lagstiftningen. Den befintliga gemenskapslagstiftningen måste 
genomföras fullt ut i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 46
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (Slutrapport) visar att de 
nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram som krävs för att målen för 
en välfungerande inre marknad ska kunna 
uppnås.

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (Slutrapport) visar att de 
nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram eller skapar utrymme för att 
bygga de fysiska sammanlänkningar som 
krävs för att målen för en välfungerande 
inre marknad ska kunna uppnås.

Or. lt

Ändringsförslag 47
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta kräver i synnerhet ett ökat 
samarbete och en ökad samordning mellan 
de systemansvariga för 
överföringssystemen för att få till stånd en 
fortskridande överensstämmelse mellan de 
tekniska och kommersiella föreskrifterna 
så att ett effektivt tillträde till 
överföringsnäten över gränserna kan 
garanteras, liksom en tillräckligt 

(6) Detta kräver i synnerhet fysiska 
sammanlänkningar mellan gasnätverk 
och ett ökat samarbete och en ökad 
samordning mellan de systemansvariga för 
överföringssystemen för att få till stånd en 
fortskridande överensstämmelse mellan de 
tekniska och kommersiella föreskrifterna 
så att ett effektivt och öppet tillträde till 
överföringsnäten över gränserna kan 
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samordnad och långsiktig planering samt 
sund teknisk utveckling för gemenskapens 
överföringsnät. I denna process måste 
miljöhänsyn tas och man bör också främja 
energieffektivitet, -forskning och -
innovation, i synnerhet i fråga om ökad 
användning av förnybar energi och 
spridning av teknik med låga 
koldioxidutsläpp. De systemansvariga för 
överföringssystemen bör sköta sina nät 
enligt dessa kompatibla tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter.

garanteras, liksom en tillräckligt 
samordnad och långsiktig planering samt 
sund teknisk utveckling för gemenskapens 
överföringsnät. I denna process måste 
miljöhänsyn tas och man bör också främja 
energieffektivitet, -forskning och -
innovation, i synnerhet i fråga om ökad 
användning av förnybar energi och 
spridning av teknik som ger låga utsläpp. 
De systemansvariga för 
överföringssystemen bör sköta sina nät 
enligt dessa kompatibla tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter.

Or. lt

Ändringsförslag 48
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Vissa nationella marknader har 
ingen eller bristande sammanlänkning 
med grannländernas marknader och är 
således fortfarande isolerade. Den inre 
marknaden kan inte fungera utan de 
ytterligare gränsöverskridande 
sammanlänkningar som krävs. 
Nätplanering på nationell nivå och 
EU-nivå bör särskilt framhålla 
utvecklingen av tillgänglig 
gränsöverskridande 
sammanlänkningskapacitet med möjlighet 
för tredjepartstillträde så att gashandel på 
hela den inre gasmarknaden blir möjlig.

Or. en

Motivering

I skälet nämns inte denna relevanta fråga som ger förutsättningarna för vissa delar av denna 
förordning.
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Ändringsförslag 49
Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen. 
Samrådsprocessen är därför viktig och 
befintliga strukturer som inrättats för att 
underlätta och effektivisera processen, 
exempelvis EASEE–naturgas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange), bör spela en viktig 
roll.

utgår

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el
och gas (ERGEG). Byrån bör därför påta sig denna uppgift, eftersom den redan har 
väletablerade regler och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. Vidare agerar byrån 
i samtliga marknadsaktörers intresse, medan de systemansvariga för överföringssystemen kan 
ha ett egenintresse. För att processen ska vara effektiv bör det också framhållas att om alltför 
många samrådsorgan inrättas kan detta leda till parallella samråd.

Ändringsförslag 50
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen. 
Samrådsprocessen är därför viktig och 

utgår
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befintliga strukturer som inrättats för att 
underlätta och effektivisera processen, 
exempelvis EASEE–naturgas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange), bör spela en viktig 
roll.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el 
och gas (ERGEG). Byrån bör påta sig denna uppgift, eftersom den redan har väletablerade 
regler och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. Vidare agerar byrån i samtliga 
marknadsaktörers intresse, medan de systemansvariga för överföringssystemen kan ha ett 
egenintresse. För att processen ska vara effektiv bör det också framhållas att om alltför 
många samrådsorgan inrättas kan detta leda till parallella samråd.

Ändringsförslag 51
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen. 
Samrådsprocessen är därför viktig och 
befintliga strukturer som inrättats för att 
underlätta och effektivisera processen, 
exempelvis EASEE–naturgas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange), bör spela en viktig 
roll.

utgår

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el 
och gas (ERGEG). Byrån bör därför påta sig denna uppgift, eftersom den redan har 
väletablerade regler och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. Vidare agerar byrån 
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i samtliga marknadsaktörers intresse, medan de systemansvariga för överföringssystemen kan 
ha ett egenintresse. För att processen ska vara effektiv bör det också framhållas att om alltför 
många samrådsorgan inrättas kan detta leda till parallella samråd.

Ändringsförslag 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Samtliga marknadsaktörer har ett 
intresse av det arbete som ska utföras av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen. 
Samrådsprocessen är därför viktig och 
befintliga strukturer som inrättats för att 
underlätta och effektivisera processen, 
exempelvis EASEE–naturgas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange), bör spela en viktig 
roll.

utgår

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el 
och gas (ERGEG). Byrån bör därför påta sig denna uppgift, eftersom den redan har 
väletablerade regler och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd.

Ändringsförslag 53
Hannes Swoboda

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att öka konkurrensen på 
grossistmarknaderna för flytande gas är det 
ytterst viktigt att naturgashandeln kan 
skötas oavsett dess plats i systemet. Det 

(9) För att öka konkurrensen på 
grossistmarknaderna för flytande gas är det 
ytterst viktigt att naturgashandeln kan 
skötas oavsett dess plats i systemet. 



AM\717803SV.doc 13/104 PE404.707v01-00

SV

enda sättet att göra detta är att ge 
nätanvändarna frihet att självständigt 
boka inmatnings- och uttagskapacitet och 
därmed upprätta transport av naturgas 
genom områden i stället för på 
avtalsenliga vägar. De flesta 
intressegrupperna meddelade redan vid 
det sjätte forumet i Madrid att de föredrar
inmatnings- och uttagssystem.

Inmatnings- och uttagssystem bör dock 
inte bli obligatoriska, eftersom de inte 
alltid korrekt avspeglar 
transportkostnaderna och därför kanske 
inte är lämpliga i samtliga fall, då det är 
en avsevärd skillnad mellan transit- och 
förbrukarländer. Därför bör 
medlemsstaterna kunna välja om de ska 
införa inmatnings- och uttagssystem.

Or. en

Motivering

Inmatnings- och uttagssystem bör vara ett alternativ. De bör dock inte vara obligatoriska 
eftersom de inte avspeglar transportkostnaderna på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag 54
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Likvärdig tillgång till information om 
systemets fysiska status är nödvändig så att 
alla marknadsaktörer har möjlighet att 
bedöma den övergripande situationen när 
det gäller tillgång och efterfrågan och att 
identifiera orsakerna till förändringar av 
grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt 
information om tillgång och efterfrågan, 
nätkapacitet, flöden och underhåll, 
balansering, tillgänglighet samt 
lageranvändning. Eftersom dessa uppgifter 
är av stor vikt för att marknaden ska 
kunna fungera väl måste restriktionerna 
för offentliggörande med hänvisning till 
sekretessen lyftas.

(12) Likvärdig tillgång till information om 
systemets fysiska status är nödvändig så att 
alla marknadsaktörer har möjlighet att 
bedöma den övergripande situationen när 
det gäller tillgång och efterfrågan och att 
identifiera orsakerna till förändringar av 
grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt 
information om tillgång och efterfrågan, 
nätkapacitet, flöden och underhåll, 
balansering, tillgänglighet samt 
lageranvändning, på villkor att inga 
legitima affärshemligheter påverkas.

Or. de
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Motivering

Transport- och lagringskundernas rätt att få sina uppgifter (t.ex. uppgifter om transporterade 
mängder) behandlade konfidentiellt måste respekteras, så att det inte blir möjligt att dra 
några slutsatser om deras handelsbeteende. Om ekonomiskt känslig information om 
nätanvändare lämnas vidare till andra handlare/konkurrenter skulle dessa kunna spåra 
uppgifter om leverans och försäljning. Därför bör bestämmelsen i artikel 6.5 i förordning 
(EG) nr 1775/2005 (om begränsat offentliggörande när antalet nätanvändare med avtalad 
kapacitet i en viss punkt är tre eller färre) fortsätta gälla.

Ändringsförslag 55
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Likvärdig tillgång till information om 
systemets fysiska status är nödvändig så att 
alla marknadsaktörer har möjlighet att 
bedöma den övergripande situationen när 
det gäller tillgång och efterfrågan och att 
identifiera orsakerna till förändringar av 
grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt 
information om tillgång och efterfrågan, 
nätkapacitet, flöden och underhåll, 
balansering, tillgänglighet samt 
lageranvändning. Eftersom dessa uppgifter 
är av stor vikt för att marknaden ska kunna 
fungera väl måste restriktionerna för 
offentliggörande med hänvisning till 
sekretessen lyftas. 

(12) Likvärdig tillgång till information om 
systemets fysiska status är nödvändig så att 
alla marknadsaktörer har möjlighet att 
bedöma den övergripande situationen när 
det gäller tillgång och efterfrågan och att 
identifiera orsakerna till förändringar av 
grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt 
information om kumulerad tillgång och 
efterfrågan, nätkapacitet, flöden och 
underhåll, balansering, tillgänglighet samt 
lageranvändning. Eftersom dessa 
kumulerade uppgifter är av stor vikt för att 
marknaden ska kunna fungera väl måste 
restriktionerna för offentliggörande med 
hänvisning till sekretessen i viss mån lyftas 
på relevanta punkter utan att detta 
påverkar enskilda användarkontons 
konfidentialitet. 

Or. en

Motivering

Det måste finnas en tydlig balans mellan insyn och sekretess.
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Ändringsförslag 56
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att öka marknadens förtroende 
måste marknadsaktörerna kunna vara säkra 
på att sanktioner verkställs för företag som 
missbrukar sin ställning. Behöriga 
myndigheter bör ha kapacitet för att kunna 
göra en fullödig bedömning av påståenden 
om missbruk av marknadsställning. 
Myndigheterna behöver därför tillgång till 
uppgifter om operativa beslut som fattas av 
leverantörer. På gasmarknaden meddelas 
alla dessa beslut de systemansvariga i form 
av kapacitetsreservationer, nomineringar 
och genomförda flöden. De 
systemansvariga bör hålla dessa uppgifter 
tillgängliga för de behöriga myndigheterna 
för en viss fastställd period.

(13) För att öka marknadens förtroende 
måste marknadsaktörerna kunna vara säkra 
på att sanktioner verkställs för företag som 
missbrukar sin ställning. Behöriga 
myndigheter bör ha kapacitet för att kunna 
göra en fullödig bedömning av påståenden 
om missbruk av marknadsställning. 
Myndigheterna behöver därför tillgång till 
uppgifter om operativa beslut som fattas av 
leverantörer. På gasmarknaden meddelas 
alla dessa beslut de systemansvariga i form 
av kapacitetsreservationer, nomineringar 
och genomförda flöden. De 
systemansvariga bör hålla dessa uppgifter 
tillgängliga för de behöriga myndigheterna 
under en period på fem år.

Or. ro

Motivering

För överensstämmelse med artikel 6b.1.

Ändringsförslag 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Konkurrens om hushållskunder kräver 
att leverantörer inte blockeras när de vill 
etablera sig på nya detaljmarknader. Regler 
och ansvarsområden som styr 
leverantörskedjan måste därför vara 
kända för alla parter på marknaden. De 
behöver även harmoniseras så att 

(14) Konkurrens om hushållskunder kräver 
att leverantörer inte blockeras när de vill 
etablera sig på nya detaljmarknader.
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integrationen av gemenskapsmarknaden 
förbättras.

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse inkräktar på medlemsstaternas befogenheter och bör därför strykas.

Ändringsförslag 58
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Konkurrens om hushållskunder kräver 
att leverantörer inte blockeras när de vill 
etablera sig på nya detaljmarknader. Regler 
och ansvarsområden som styr 
leverantörskedjan måste därför vara 
kända för alla parter på marknaden. De 
behöver även harmoniseras så att 
integrationen av gemenskapsmarknaden 
förbättras.

(14) Konkurrens om hushållskunder kräver 
att leverantörer inte blockeras när de vill 
etablera sig på nya detaljmarknader.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 3.7 i direktivet om den inre marknaden för 
naturgas.

Ändringsförslag 59
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Tillgången på lagringsanläggningar 
för naturgas och flytande naturgas (LNG) 

(15) Tillgången på lagringsanläggningar 
för naturgas och flytande naturgas (LNG) 
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är otillräcklig och reglerna måste därför 
förbättras. En granskning utförd av 
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG) visade att de 
riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje 
part för operatörer av lagringssystem, som 
hade beslutats av samtliga intressegrupper i 
Madridforumet, tillämpas 
otillfredsställande och måste därför göras 
bindande.

är otillräcklig i vissa medlemsstater och 
genomförandet av befintliga regler måste 
därför förbättras. En granskning utförd av 
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG) visade att de 
riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje 
part för operatörer av lagringssystem, som 
hade beslutats av samtliga intressegrupper i 
Madridforumet, i vissa fall tillämpas 
otillfredsställande och måste därför göras 
bindande. Även om de frivilliga 
riktlinjerna för närvarande håller på att 
genomföras så gott som fullständigt i hela 
EU, skulle rättsligt bindande regler stärka 
marknadsaktörernas förtroende för att 
tillträdet till lagring är 
icke-diskriminerande.

Or. de

Motivering

De frivilliga riktlinjerna för god praxis för tredjepartstillträde för operatörer av 
lagringssystem håller på att genomföras i många medlemsstater. Än så länge har 
marknadsaktörerna dock svagt förtroende för tillträdet till lagring, som i praktiken fungerar. 
Att göra reglerna rättsligt bindande blir ett sätta att stärka det förtroendet.

Ändringsförslag 60
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Tillgången på lagringsanläggningar 
för naturgas och flytande naturgas (LNG) 
är otillräcklig och reglerna måste därför 
förbättras. En granskning utförd av 
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG) visade att de 
riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje 
part för operatörer av lagringssystem, som 
hade beslutats av samtliga intressegrupper i 
Madridforumet, tillämpas 

(15) Tillgången på lagringsanläggningar 
för naturgas och flytande naturgas (LNG) 
är otillräcklig och reglerna måste därför 
förbättras. En granskning utförd av 
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG) visade att de 
riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje 
part för operatörer av lagringssystem, som 
hade beslutats av samtliga intressegrupper i 
Madridforumet, tillämpas 
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otillfredsställande och måste därför göras 
bindande.

otillfredsställande och måste därför göras 
bindande. Stränga och harmoniserade 
tillträdesvillkor för alla 
LNG-anläggningar är också nödvändiga.

Or. en

Motivering

Om LNG-anläggningarna undantas begränsas skälet i motsvarande omfattning.

Ändringsförslag 61
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) När det gäller förordning (EG) nr 
1775/2005 bör kommissionen få 
befogenhet att i synnerhet fastställa eller 
anta de riktlinjer som krävs för att 
tillhandahålla det minimum av 
harmonisering som är nödvändigt för att 
uppnå målet med denna förordning. 
Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och är utformade för att ändra 
icke-väsentliga delar i förordning (EG) nr 
1775/2005 och att komplettera förordning 
(EG) nr 1775/2005 genom tillägg av nya 
icke-väsentliga delar, bör de antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som anges i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

utgår

Or. de

Motivering

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
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dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.

Ändringsförslag 62
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led –1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(–1) Genom hela texten ska orden 
”överföringssystem” bytas ut mot 
”grundläggande infrastruktur”.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med avsikten med gasdirektivet (2003/55/EG) och det nya förslaget från 
kommissionen, bör det inte vara svårt att säga att LNG-terminaler och underjordiska 
lagringsanläggningar inte är en del av tidigare led utan snarare mellanled. De bör betraktas 
på samma sätt som överföringsnät och därför behandlas likadant. Att använda begreppet 
”grundläggande gasinfrastruktur” för alla tre typer av infrastruktur är enkelt och underlättar 
förståelsen för alla aktörer.

Ändringsförslag 63
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att underlätta uppkomsten av väl 
fungerande och öppna 
gränsöverskridande 
detaljhandelsmarknader och en väl 
fungerande och öppen grossistmarknad. 
Förordningen tillhandahåller mekanismer 

c) att underlätta uppkomsten av en väl 
fungerande och öppen 
grossisthandelsmarknad. Förordningen 
tillhandahåller mekanismer för att 
harmonisera dessa regler i syfte att tillåta 
handel med gränsöverskridande 
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för att harmonisera dessa regler i syfte att 
tillåta handel med och leverans av 
naturgas till gränsöverskridande 
detaljhandelskunder.

detaljhandelskunder.

Or. en

Motivering

Målet om en gränsöverskridande detaljhandel behövs inte för att välfungerande 
grossistmarknader på regional nivå och gemenskapsnivå ska utvecklas, något som bör stå i 
fokus i denna förordning. Man skulle behöva göra en djupgående bedömning av 
konsekvenserna av ett sådant regleringsmål och noggrant analysera kostnader och fördelar, 
eftersom det är troligt att det skulle medföra betydande icke återvinningsbara kostnader som 
skulle överskugga fördelarna.

Ändringsförslag 64
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att underlätta uppkomsten av väl 
fungerande och öppna gränsöverskridande 
detaljhandelsmarknader och en väl 
fungerande och öppen grossistmarknad. 
Förordningen tillhandahåller mekanismer 
för att harmonisera dessa regler i syfte att 
tillåta handel med och leverans av naturgas 
till gränsöverskridande 
detaljhandelskunder.

c) att underlätta uppkomsten av väl 
fungerande och öppna gränsöverskridande 
detaljhandelsmarknader och en väl 
fungerande och öppen grossistmarknad. 
Förordningen tillhandahåller mekanismer 
för att harmonisera reglerna för 
nättillträde i syfte att tillåta handel med 
och leverans av naturgas till 
gränsöverskridande detaljhandelskunder.

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha hela ansvaret för att fastställa tariffer och 
metoderna för att beräkna dem. Det är enda sättet att se till att kravet i artikel 1 a om hänsyn 
till de nationella och regionala marknadernas särdrag uppfylls.
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Ändringsförslag 65
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 1 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I målen i första stycket ingår fastställandet 
av harmoniserade principer för tariffer, 
eller beräkningsmetoderna för dessa, för 
nättillträde, upprättande av tjänster för 
tredjepartstillträde och harmoniserade 
principer för kapacitetstilldelning och 
hantering av överbelastningar, beslut om 
insynskrav, balanseringsregler och 
obalanskostnader samt underlättande av 
handeln med kapacitetsrättigheter.”

I målen i första stycket ingår 
harmoniserade principer för 
kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastningar, beslut om insynskrav, 
balanseringsregler och obalanskostnader 
samt underlättande av handeln med 
kapacitetsrättigheter.”

Or. de

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha hela ansvaret för att fastställa tariffer och 
metoderna för att beräkna dem. Det är enda sättet att se till att kravet i artikel 1 a om hänsyn 
till de nationella och regionala marknadernas särdrag uppfylls.

Ändringsförslag 66
Hannes Swoboda

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led –a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(–a) Led 1 ska ersättas med följande:
1) överföring: transport, vars avsikt är 
tillhandahållande till kunder, men inte 
leverans, av naturgas genom en 
transitrörledning eller ett rörledningsnät
som i huvudsak består av 
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högtrycksrörledningar, med undantag 
för transport genom rörledningar eller 
rörledningsnät i tidigare led och med 
undantag för rörledningar eller 
rörledningsnät som sammanlänkar 
lagring och lokal distribution samt i 
allmänhet med undantag för transport 
genom rörledningar som huvudsakligen 
används för lokal distribution av 
naturgas. [...]”

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av överföring är otydlig och missvisande och bör därför göras 
tydligare.

Ändringsförslag 67
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 – punkt 1 – led 29a och 29b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29a. grundläggande gasinfrastruktur: 
överföringsnät, lagringsanläggning eller 
LNG-anläggning.
29b. ansvarig för grundläggande 
gasinfrastruktur: fysisk eller juridisk 
person som ansvarar för driften av 
grundläggande gasinfrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas
och en sund teknikutveckling.

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning, 
samordnad drift och en sund 
teknikutveckling för de europeiska 
överföringssystemen för gas. Varje 
systemansvarig för överföringssystem ska 
fortsatt vara ansvarig för att 
skyldigheterna enligt artikel 8 i direktiv 
2003/55/EG uppfylls. Befogenheter och 
uppgifter för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska därför begränsas till den 
verksamhet hos de systemansvariga för 
överföringssystemen som kräver 
samordning och harmonisering på hela 
den inre gasmarknaden.

Or. en

Motivering

Det viktigaste målet med att skapa ett europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas är att se till att EU:s gasnät byggs ut på så sätt att det inte finns 
några hinder för en samordnad drift. Det är också mycket viktigt att begränsa nätverkets 
ansvar som i första hand är kopplat till dess lagstiftningsansvar.
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Ändringsförslag 69
Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas
och en sund teknikutveckling.

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning, 
samordnad drift och en sund 
teknikutveckling för de europeiska 
överföringssystemen för gas och för att 
stödja gränsöverskridande handel och väl 
fungerande marknader.

Or. en

Motivering

Ett starkare regionalt samarbete och ett nätverk av systemansvariga för överföringssystemen 
för gas är en viktig förbättring av samarbetet mellan systemansvariga. Utöver detta förslag
krävs ett effektivt samarbete i realtid mellan systemansvariga över hela det europeiska nätet 
för att undanröja alla hinder för gränsöverskridande handel, integrera enorma mängder kraft 
och effektivt hantera incidenter (jfr Tyskland och Italien).

Ändringsförslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
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överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas 
och en sund teknikutveckling.

överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas 
och en sund teknikutveckling. Ingen 
systemansvarig för överföringssystemen 
ska hindras från att delta i samarbetet 
inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas.

Or. ro

Motivering

Det är mycket viktigt att alla systemansvariga för överföringssystemen kan delta i detta 
samarbete, oberoende av storlek, läge och täckning inom EU:s territorium.

Ändringsförslag 71
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas 
och en sund teknikutveckling.

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas 
och en sund teknikutveckling och för att 
främja fullbordandet av den inre 
marknaden för gas.

Or. en

Motivering

Det måste fastställas att det är nätverkets uttryckliga uppgift att främja marknadsintegration 
så att de systemansvariga kommer att underlätta denna.
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Ändringsförslag 72
Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordningen 
för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas som ska 
inrättas.

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning för det europeiska nätverk av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit ERGEG:s uppgift. Denna uppgift bör den framtida byrå 
som ska bevaka allmänintresset få. 

Ändringsförslag 73
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordningen 

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning för det europeiska nätverk av 
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för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas som ska 
inrättas.

systemansvariga för överföringssystemen 
för gas som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit ERGEG:s uppgift. Denna uppgift bör den framtida byrå 
som ska bevaka allmänintresset få. 

Ändringsförslag 74
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordningen 
för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas som ska 
inrättas.

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning för det europeiska nätverk av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit ERGEG:s uppgift. Denna uppgift bör den framtida byrå 
som ska bevaka allmänintresset få. 
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Ändringsförslag 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning, inklusive arbetsordningen 
för samråd med berörda parter, för det 
europeiska nätverk av systemansvariga för
överföringssystemen för gas som ska 
inrättas.

1. Senast den […] ska de systemansvariga 
för överföringssystemen för gas, till 
kommissionen och byrån, lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över 
framtida medlemmar och ett utkast till 
arbetsordning för det europeiska nätverk av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas som ska inrättas.

Or. en

Motivering

Samråd på EU-nivå har hittills varit ERGEG:s uppgift. Denna uppgift bör den framtida byrå 
som ska bevaka allmänintresset få. 

Ändringsförslag 76
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett europeiskt nätverk av användare 
av överföringssystemen för gas 
(”ENTSUG”) ska inrättas för att 
nätanvändarna på ett lämpligt sätt ska 
kunna företrädas och delta i samråd.

Or. de
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Motivering

Med tanke på att tillsynsmyndigheterna är skyldiga att garantera att marknaden är fri från 
diskriminering, är det märkligt att det tredje paketet för den inre marknaden inte innehåller 
några bestämmelser om lämplig representation för nätanvändarna. Nätanvändarna påverkas 
av utvecklingen på EU-marknaderna. Deras åsikter bör därför beaktas i lika hög grad som 
nätoperatörernas. Det bör finnas ett officiellt organ som företräder nätanvändarna så att de 
kan delta i samrådsprocessen effektivt och enligt fasta rutiner.

Ändringsförslag 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom sex veckor efter mottagandet ska 
byrån yttra sig till kommissionen om 
utkastet till stadgar, medlemsförteckningen 
och utkastet till arbetsordning. 

2. Inom sex veckor efter mottagandet ska 
byrån, efter samråd med systemanvändare 
och kunder, yttra sig till kommissionen om 
utkastet till stadgar, medlemsförteckningen 
och utkastet till arbetsordning. 

Or. en

Motivering

Byrån bör låta systemanvändare och kunder (enligt definitionen i direktivet) få möjlighet att 
ge sina synpunkter om nätverkets stadgar, medlemmar och arbetsordning, eftersom de är 
lämpade att slå fast om reglerna kommer att vara till gagn för utvecklingen av en fungerande 
och effektiv marknad.

Ändringsförslag 78
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ENTSUG ska rådfrågas när 
föreskrifterna utarbetas.

Or. de

Motivering

Med tanke på att tillsynsmyndigheterna är skyldiga att garantera att marknaden är fri från 
diskriminering, är det märkligt att det tredje paketet för den inre marknaden inte innehåller 
några bestämmelser om lämplig representation för nätanvändarna. Nätanvändarna påverkas 
av utvecklingen på EU-marknaderna. Deras åsikter bör därför beaktas i lika hög grad som 
nätoperatörernas. Det bör finnas ett officiellt organ som företräder nätanvändarna så att de 
kan delta i samrådsprocessen effektivt och enligt fasta rutiner.

Ändringsförslag 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska yttra sig om utkastet 
till stadgar, medlemsförteckningen och 
utkastet till arbetsordning inom tre 
månader från det att byrån har yttrat sig.

3. Kommissionen ska, med beaktande av 
byråns yttrande enligt punkt 2, yttra sig 
om utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning inom tre månader från det att 
byrån har yttrat sig.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör med hjälp av byråns yttrande beakta de synpunkter som systemanvändare 
och kunder lagt fram för byrån, när den beslutar om stadgar, medlemmar och arbetsordning 
för nätverket.
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Ändringsförslag 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, 
Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) Yttranden och rekommendationer om 
det utkast till riktlinjer och utkast till 
föreskrifter som avses i artikel 2e.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till de föreslagna artiklarna 2e, 2ea och 2eb. Ändringsförslaget syftar till att 
anpassa texten till det nya förfarandet.

Ändringsförslag 81
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, i enlighet med förfarandet i 
artikel 2e jämförd med artikel X i 
förordning (EG) nr ... om upprättande av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, utforma och 
till byrån lämna in för godkännande 
följande:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 

a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
områden som anges i punkt 3.
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anges i punkt 3.
b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig investeringsplan vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram som baserar sig på 
de prioriteringar som byrån har fastställt.

e) En årsrapport. e) En årsrapport.
f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillvägagångssättet skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt 
konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet till självreglering. I 
detta ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen och 
djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade ”strategiska riktlinjerna”, bör 
fastställas på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
varefter ett kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande ”strategiska 
riktlinjer” som ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på.

Ändringsförslag 82
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, i enlighet med förfarandet i 
artikel 2e jämförd med artikel X i 
förordning (EG) nr ... om upprättande av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, utforma och 
till byrån lämna in för godkännande 
följande:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 

a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
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anges i punkt 3. områden som anges i punkt 3.
b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig investeringsplan vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram som baserar sig på 
de prioriteringar som byrån har fastställt.

e) En årsrapport. e) En årsrapport.
f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

Or. en

Motivering

Omfattningen och djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna bör fastställas på förhand. 
ACER bör erbjuda kommissionen formell rådgivning i form av strategiska riktlinjer för 
ENTSO, som ska utarbeta ett utkast till tekniska föreskrifter på grundval av de bindande 
”strategiska riktlinjerna”. Utkastet till tekniska föreskrifter bör lämnas in till ACER efter det 
att en överenskommelse har nåtts i ENTSO. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna äventyra 
skapandet av en verkligt konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet 
till självreglering.

Ändringsförslag 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, i enlighet med förfarandet i 
artikel 2e jämförd med artikel X i 
förordning (EG) nr ... om upprättande av 
byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, utforma och 
till byrån lämna in för godkännande 
följande:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 

a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
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anges i punkt 3. områden som anges i punkt 3.
b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig investeringsplan vartannat år, 
inbegripet en prognos för 
efterfrågestyrning.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram.
e) En årsrapport. e) En årsrapport.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

Or. en

Motivering

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (ENTSOG) bör, efter 
omfattande samråd, för byrån lägga fram för godkännande särskilt de tekniska föreskrifterna, 
den tioåriga investeringsplanen och arbetsprogrammet. Efterfrågesidan är lika viktig som 
utbudssidan då investeringsplanen fastställs.

Ändringsförslag 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, i samarbete med 
marknadsaktörerna och nätanvändarna,
anta:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) Nätrelaterade tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig investeringsplan för 
nätutveckling vart tredje år.
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d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram.
e) En årsrapport. e) En årsrapport.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

fa) Under det första året och därefter vart 
tredje år en översikt över tidslängden för 
godkännandeförfarandet inom 
nätområdet, de nationella 
bestämmelserna och de olika nationella 
utformningarna av bestämmelser som 
fördröjer, fördyrar eller förhindrar den 
gränsöverskridande utbyggnaden av 
näten.

Or. de

Motivering

Das Netz der Fernleitungsbetreiber sollte die Marktteilnehmer und die Netznutzer bei ihrer 
Arbeit so weit wie möglich einbinden. Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung 
im Dreijahresrhythmus soll dazu dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen 
ohne unnötige Bürokratie zu erzeugen. Mit der Ergänzung von Punkt f a soll dem Problem 
Rechnung getragen werden, dass der grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund 
unterschiedlicher nationaler Regelungen im Bereich der Genehmigungsverfahren behindert 
wird. Hier für ist ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.

Ändringsförslag 85
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, i nära samarbete med 
ENTSUG, anta:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) Nätrelaterade tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.
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b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
funktion och forskningsplaner.

c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig utvecklingsplan för nätet 
vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram.
e) En årsrapport. e) En årsrapport.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

Or. de

Motivering

Eftersom det framför allt är marknadsaktörerna som påverkas av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter måste de göras delaktiga i processen. Syftet med utvecklingsplanen för 
nätet är att få en bild av kapacitet, prognoser för utbud och efterfrågan samt eventuella 
överbelastningar. Beslut om konkreta investeringar fattas av de systemansvariga för 
överföringsnäten, i enlighet med artikel 24 c f i det ändrade gasdirektivet (2003/55/EG).

Ändringsförslag 86
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, i enlighet med förfarandet i 
artikel 2e och artikel 6.3 i förordning 
(EG) nr ... om upprättande av en byrå för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, anta och till 
byrån lämna in för godkännande 
följande:

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) Ett utkast till tekniska föreskrifter på de 
områden som anges i punkt 3.

b) Gemensamma verktyg för nätverkets b) Gemensamma verktyg för nätverkets 
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funktion och forskningsplaner. funktion och forskningsplaner.
c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig investeringsplan vartannat år.

d) Ett årsarbetsprogram. d) Ett årsarbetsprogram.
e) En årsrapport. e) En årsrapport.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

f) Årliga försörjningsprognoser för sommar 
och vinter.

Or. it

Motivering

ENTSOG är ett tekniskt organ som inte kan utfärda regler för marknaden och på så sätt 
överta de nationella tillsynsmyndigheternas roll. ENTSOG bör framför allt inte ha 
befogenheter att fastställa marknadsföreskrifter. Vad gäller de tekniska föreskrifterna är det 
dessutom med tanke på harmoniseringen av systemet tillräckligt om ENTSOG fastställer de 
allmänna principer som de nationella systemansvariga för överföringssystemen ska följa. De 
nationella systemansvariga för överföringssystemen måste ha rätt att fastställa detaljerade 
föreskrifter med beaktande av förhållandena på varje enskild nationell marknad.

Ändringsförslag 87
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska utarbeta:

Or. de

Motivering

De systemansvariga är bundna till de nationella tillsynsmyndigheternas mål. 
Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen kan därför inte fatta beslut 
som blir bindande för enskilda medlemmar. Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas kan däremot utarbeta icke bindande föreskrifter och tioåriga 
investeringsplaner.
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Ändringsförslag 88
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En tioårig investeringsplan vartannat år. c) En tioårig utvecklingsplan för nätet 
vartannat år, vilken ska utgöra grunden 
för enskilda så kallade 
open season-förfaranden med vars hjälp 
den aktuella marknadsefterfrågan 
bedöms.

Or. en

Motivering

Utvecklingsplanen för nätet bör innehålla prognoser om kapacitet, utbud och efterfrågan 
samt uppgifter om eventuella obalanser och flaskhalsar i kapaciteten. Enskilda TSO:er 
ansvarar för särskilda investeringar, och dessa måste basera sig på den aktuella 
marknadsefterfrågan som fastställs genom så kallade open season-förfaranden.

Ändringsförslag 89
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Riktlinjer för samordningen av det 
tekniska samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystemen 
och systemansvariga för 
överföringssystemen i tredjeländer.

Or. lt
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Motivering

I förordningen anges inte vem som ska utarbeta riktlinjer för samarbetet med tredjeländer.

Ändringsförslag 90
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska anta:

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 2a ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas anta:

Or. en

Motivering

För att förtydliga föreskrifternas omfattning måste det klargöras att föreskrifterna antas i 
syfte att främja marknadsintegrering.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de föreskrifter som har 
tagits fram i enlighet med artikel 2eb, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
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utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till de föreslagna artiklarna 2e, 2ea och 2eb. Ändringsförslaget syftar till att 
anpassa texten till det nya förfarandet.

Ändringsförslag 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de nätrelaterade tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna, 
en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. de

Motivering

Förtydligande om att arbetsuppgifterna bara rör nätrelaterade aspekter.

Ändringsförslag 93
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de nätrelaterade tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna, 
en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. de

Motivering

Det måste tydligt framgå att de systemansvariga för överföringssystemen bara ansvarar för 
den nätrelaterade handeln. Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen 
för gas kan ange regler för kapacitetshandeln, men inte för gashandeln. Det är oklart hur 
uttrycket ”energieffektivitet” bör tolkas när det gäller gasnäten.

Ändringsförslag 94
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna, 
en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. en
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Motivering

Det föreslagna tillvägagångssättet skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt 
konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet till självreglering. I 
detta ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen och 
djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade ”strategiska riktlinjerna”, bör 
fastställas på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
varefter ett kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande ”strategiska 
riktlinjer” som ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på.

Ändringsförslag 95
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna, 
en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. it

Motivering

ENTSOG är ett tekniskt organ som inte kan utfärda regler för marknaden och på så sätt 
överta de nationella tillsynsmyndigheternas roll. ENTSOG bör framför allt inte ha 
befogenheter att fastställa marknadsföreskrifter. Vad gäller de tekniska föreskrifterna är det 
dessutom med tanke på harmoniseringen av systemet tillräckligt om ENTSOG fastställer de 
allmänna principer som de nationella systemansvariga för överföringssystemen ska följa. De 
nationella systemansvariga för överföringssystemen måste ha rätt att fastställa detaljerade 
föreskrifter med beaktande av förhållandena på varje enskild nationell marknad.
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Ändringsförslag 96
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna, 
en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. en

Motivering

ACER bör godkänna ENTSO:s årsarbetsprogram, vilket bör basera sig på de prioriteringar 
som ACER har fastställt efter diskussioner med ENTSO och i samråd med övriga berörda 
parter. I den mån som övriga dokument i artikel 2c.1 behöver godkännas, bör samma 
förfarande användas även för dem. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna äventyra 
skapandet av en verkligt konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet 
till självreglering.

Ändringsförslag 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna, 
en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
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forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

Or. en

Motivering

ENTSOG bör först efter omfattande samråd lägga fram ett utkast till tekniska föreskrifter för 
formellt godkännande av byrån.

Ändringsförslag 98
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet; 
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan. Inom tre månader 
efter att ha mottagit utkastet till 
årsarbetsprogram ska kommissionen fatta 
beslut om att godkänna 
årsarbetsprogrammet. Perioden inleds 
dagen efter mottagandet av utkastet till 
årsarbetsprogram.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna garantera framsteg inom marknadsintegreringen är det viktigt att 
kommissionen kan påverka de prioriteringar som fastställs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för dess arbete med föreskrifter och annan 
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verksamhet. Om arbetsprogrammet inte godkänns kan kommissionen anta riktlinjer i enlighet 
med artikel 2e.3.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna 
i årsarbetsprogrammet:

utgår

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.
b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.
c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet.
e) Rutiner i ett akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.
g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn.
i) Balanseringsregler, inbegripet regler 
för nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.
j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.
k) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till de föreslagna artiklarna 2e, 2ea och 2eb. Ändringsförslaget syftar till att 
anpassa texten till det nya förfarandet.

Ändringsförslag 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. Utkastet till tekniska föreskrifter ska 
omfatta följande områden, enligt 
prioriteringarna i årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.
b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Anslutning.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Datautbyte.

d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.
e) Rutiner i ett akutläge. e) Rutiner i ett akutläge.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Gränsöverskridande
kapacitetsfördelning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Regler för öppenhet och insyn.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler 
för nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.
j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.
k) Energieffektivitet för naturgasnät. h) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. en
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Motivering

ENTSOG bör först efter omfattande samråd lägga fram ett utkast till tekniska föreskrifter för 
formellt godkännande av byrån.

Ändringsförslag 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De nätrelaterade tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för energinätens säkerhet och 
tillförlitlighet.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i ett akutläge. e) Rutiner i ett akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler. g) Regler för kapacitetshandel.
h) Regler för öppenhet och insyn. h) Nätrelaterade regler för öppenhet och 

insyn.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

k) Energieffektivitet för naturgasnät. k) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. de
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Motivering

Förtydligande om att arbetsuppgifterna för Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas bara rör nätrelaterade aspekter.

Ändringsförslag 102
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De nätrelaterade tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för energinätens säkerhet och 
tillförlitlighet.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i ett akutläge. e) Rutiner i ett akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler. g) Regler för kapacitetshandel.
h) Regler för öppenhet och insyn. h) Nätrelaterade regler för öppenhet och 

insyn.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

k) Energieffektivitet för naturgasnät. k) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. de
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Motivering

Det är nödvändigt att begränsa behörigheten för Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas till nätspecifika aspekter. Framför allt bör nätverket inte 
besluta om regler för grossisthandel och öppenheten på grossistmarknaderna. Dessa bör 
utarbetas av byrån i nära samråd med marknadsaktörerna. Se även motiveringen till 
ändringsförslaget till artikel 15.4.

Ändringsförslag 103
Patrizia Toia

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De tekniska föreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i ett akutläge. e) Rutiner i ett akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för gränsöverskridande 
kapacitetsfördelning och hantering av 
gränsöverskridande överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. h) Regler för öppenhet och insyn.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler 
för nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

i) Regler för driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.
k) Energieffektivitet för naturgasnät. k) Energieffektivitet för naturgasnät.
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Or. it

Motivering

ENTSOG är ett tekniskt organ som inte kan utfärda regler för marknaden och på så sätt 
överta de nationella tillsynsmyndigheternas roll. ENTSOG bör framför allt inte ha 
befogenheter att fastställa marknadsföreskrifter. Vad gäller de tekniska föreskrifterna är det 
dessutom med tanke på harmoniseringen av systemet tillräckligt om ENTSOG fastställer de 
allmänna principer som de nationella systemansvariga för överföringssystemen ska följa. De 
nationella systemansvariga för överföringssystemen måste ha rätt att fastställa detaljerade 
föreskrifter med beaktande av förhållandena på varje enskild nationell marknad.

Ändringsförslag 104
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De tekniska föreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.
b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.

d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.
e) Rutiner i ett akutläge. e) Rutiner i ett akutläge.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Regler för öppenhet och insyn.

i) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

h) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.
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j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

i) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

k) Energieffektivitet för naturgasnät. j) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. en

Motivering

Samarbetet mellan TSO:erna bör begränsas till ”nätfrågor”. Det är inte lämpligt att 
TSO:erna utformar marknadsföreskrifter. Samarbetet mellan TSO:erna bör begränsas till 
”nätfrågor”. Det är inte lämpligt att TSO:erna utformar marknadsföreskrifter eller 
”handelsregler”. Systemansvariga för överföringssystem är inte behöriga att utfärda 
marknadsföreskrifter. Marknadsföreskrifterna har en kommersiell inverkan på 
konsumenterna. TSO:erna är marknadsaktörer och kan därför inte samtidigt vara både 
aktörer och reglerare.

Ändringsförslag 105
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. De tekniska föreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet. a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) Regler för datautbyte och betalning. c) Regler för datautbyte och betalning.
d) Regler för driftskompatibilitet. d) Regler för driftskompatibilitet.

e) Rutiner i ett akutläge. e) Rutiner i ett akutläge.
f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

f) Regler för kapacitetsfördelning och 
hantering av överbelastning.

g) Handelsregler.
h) Regler för öppenhet och insyn. g) Regler för öppenhet och insyn.
i) Balanseringsregler, inbegripet regler för h) Balanseringsregler, inbegripet regler för 
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nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

nomineringsförfaranden, regler för 
obalanskostnader samt regler för 
driftsbalansering mellan olika 
systemansvarigas överföringssystem.

j) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

i) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer.

k) Energieffektivitet för naturgasnät. j) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillvägagångssättet skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt 
konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet till självreglering. I 
detta ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen och 
djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade ”strategiska riktlinjerna”, bör 
fastställas på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
varefter ett kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande ”strategiska 
riktlinjer” som ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på.

Ändringsförslag 106
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

utgår

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillvägagångssättet skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt 
konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet till självreglering. I 
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detta ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen och 
djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade ”strategiska riktlinjerna”, bör 
fastställas på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
varefter ett kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande ”strategiska 
riktlinjer” som ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på.

Ändringsförslag 107
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

utgår

Or. en

Motivering

ACER bör erbjuda kommissionen formell rådgivning i form av strategiska riktlinjer för 
ENTSO, som ska utarbeta ett utkast till tekniska föreskrifter på grundval av de bindande 
”strategiska riktlinjerna”. För de dokument som avses i artikel 2c.1 och som kräver 
godkännande bör samma förfarande användas. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna 
äventyra skapandet av en verkligt konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk 
möjlighet till självreglering.

Ändringsförslag 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

utgår

Or. en

Motivering

Övervakningen av de ovannämnda föreskrifterna kan inte överlåtas åt TSO:erna själva, utan 
bör ingå i byråns övervakningsuppgifter.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

4. Byrån ska övervaka att Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas genomför 
föreskrifterna.

Or. en

Motivering

Byrån bör ansvara för övervakningen av att föreskrifterna genomförs.
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Ändringsförslag 110
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
nätrelaterade tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

Or. de

Motivering

Förtydligande. Det bör tydligt framgå att Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas bara ska syssla med nätrelaterade frågor och inte ska ha några 
befogenheter i frågor som rör marknaden. Dessa ska i stället hanteras av de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, efter byråns godkännande, 
vartannat år publicera en tioårig plan för 
investeringar i näten som omfattar hela 
gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket – med beaktande av LNG- och 
lagringsanläggningar –, ett 
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Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, 
särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet.

utvecklingsscenario, en rapport om tillgång 
och efterfrågan, uppgifter om den tekniska 
och ekonomiska genomförbarheten av 
utbyggnadsprojekt samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas ska i samband 
med utförandet av dessa uppgifter 
samråda med leverantörer, producenter, 
systemansvariga för lagringssystem, 
systemansvariga för LNG-anläggningar 
och berörda kunder. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på detaljerade
prognoser för efterfrågan på gas för olika 
användningar av gas, exempelvis 
uppvärmning, elproduktion och 
industriprocesser, och på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG.

Or. en

Motivering

En investeringsplan på europeisk nivå bör främst fokusera på gränsöverskridande 
överbelastning i överföringsledningar och ta med lagring och LNG i beräkningen vid 
utformningen av ett integrerat nät. Marknadsaktörerna ska vara skyldiga att tillhandahålla 
alla relevanta uppgifter för att planeringsarbetet ska kunna utföras. Detta gäller inte bara de 
systemansvariga för överföringssystemen utan också leverantörer, systemansvariga för 
lagring och LNG och producenter. Roller och ansvarsområden måste fastställas.

Ändringsförslag 112
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
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gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska 
energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

gas ska, efter byråns godkännande, 
vartannat år publicera en tioårig plan för 
investeringar i näten som omfattar hela 
gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket med beaktande av LNG- och 
lagringsanläggningar, ett 
utvecklingsscenario, en rapport om tillgång 
och efterfrågan, uppgifter om den tekniska 
och ekonomiska genomförbarheten av 
utbyggnadsprojekt samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna, med beaktande av 
nätets regionala och europeiska aspekter. 
I planen ska investeringsluckor identifieras, 
särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet.

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillvägagångssättet skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt 
konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges en faktisk möjlighet till självreglering. I 
detta ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen och 
djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade ”strategiska riktlinjerna”, bör 
fastställas på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER), 
varefter ett kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande ”strategiska 
riktlinjer” som ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på.

Ändringsförslag 113
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, efter byråns godkännande, 
vartannat år publicera en tioårig plan för 
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hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska 
energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

investeringar i näten som omfattar hela 
gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket med beaktande av LNG- och 
lagringsanläggningar, ett 
utvecklingsscenario, en rapport om tillgång 
och efterfrågan, uppgifter om den tekniska 
och ekonomiska genomförbarheten av 
utbyggnadsprojekt samt en bedömning av 
systemets uthållighet. Investeringsplanen 
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna, med beaktande av 
nätets regionala och europeiska aspekter. 
I planen ska investeringsluckor identifieras, 
särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet.

Or. en

Motivering

Man bör göra en allmän hänvisning till de regionala och europeiska aspekterna snarare än 
till riktlinjerna för transeuropeiska energinät i enlighet med beslut nr 1364/2006/EG. En 
hänvisning till riktlinjerna i deras aktuella form och med deras aktuella innehåll och ändamål 
är av ingen relevans här. Den tioåriga planen för näten ska ses som ett ersättande alternativ 
till TEN-GL i framtiden. En investeringsplan på europeisk nivå bör främst fokusera på 
gränsöverskridande överbelastning i överföringsledningar och ta med lagring och LNG i 
beräkningen.

Ändringsförslag 114
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
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nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet.
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska grundas på

a) de nationella investeringsplanerna och

b) riktlinjerna för transeuropeiska 
energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG.

Med avseende på gränsöverskridande 
sammanlänkningar ska den grundas på
a) förslagen från nätanvändare, däribland 
handlare, och/eller
b) förslagen från andra investerare än de 
systemansvariga för överföringssystem 
som finns i de länder som ska anslutas.
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
uppmanas att avge ett yttrande om alla 
förslag som inte ingår i de nationella 
planerna.
I planen ska investeringsluckor identifieras, 
särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet som är 
öppen för tredjepartstillträde.

Den tioåriga investeringsplanen ska inte 
antas förrän byrån har avgett ett positivt 
yttrande, och den ska uppfylla 
kommissionens krav.

Or. en

Motivering

Fastställandet av den tioåriga planen bör inte vara beroende av att befintliga 
systemansvariga för överföringssystem tar initiativ, eftersom de kan påverkas av sin ställning 
som överföringsföretag eller av att de ofta ingår i ett vertikalt integrerat företag. 
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Nätanvändare och andra potentiella investerare bör också beaktas.

Ändringsförslag 115
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som 
omfattar hela gemenskapen. 
Investeringsplanen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet. 

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
utvecklingsplan för nätet. Planen ska 
uppfylla följande villkor:

a) Den ska omfatta utformningen av det 
integrerade nätverket, ett 
utvecklingsscenario, en rapport om tillgång 
och efterfrågan samt en bedömning av 
systemets uthållighet.
b) Den ska grundas på de nationella 
utvecklingsplanerna för nätet och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. 

c) I den ska investeringsluckor identifieras, 
inbegripet de luckor i 
sammanlänkningarna som kommissionen 
har fastställt. 
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Planen ska utformas i samråd med 
berörda parter, särskilt nätanvändare.

Or. en

Motivering

Att i stället tala om utvecklingsplaner för nätet stämmer bättre överens med den väntade 
utvecklingen. Utvecklingsplanen för nätet bör innehålla prognoser om kapacitet, utbud och 
efterfrågan samt uppgifter om eventuella obalanser och flaskhalsar i kapaciteten. Det bör 
ställas krav på samråd med berörda parter. Enskilda TSO:er ansvarar för särskilda 
investeringar, och dessa måste basera sig på den aktuella marknadsefterfrågan som fastställs 
genom så kallade open season-förfaranden.

Ändringsförslag 116
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som 
omfattar hela gemenskapen. 
Investeringsplanen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas ska vartannat 
år publicera en tioårig utvecklingsplan för 
nätet som omfattar hela gemenskapen. 
Utvecklingsplanen för nätet ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. 
Utvecklingsplanen för nätet ska särskilt 
grundas på de nationella 
nätutvecklingsplanerna och på riktlinjerna 
för transeuropeiska energinät, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska luckor
identifieras, särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet. 
Utvecklingsplanen för nätet ska 
godkännas av den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten.
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Or. de

Motivering

De systemansvariga är bundna till de nationella tillsynsmyndigheternas mål. 
Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas kan därför inte 
fatta några beslut som är bindande för enskilda medlemmar. Samma termer bör användas i 
förordningen som i gasdirektivet. Där används ”utvecklingsplan för nätet” och inte 
”investeringsplan”.

Ändringsförslag 117
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som 
omfattar hela gemenskapen. 
Investeringsplanen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
utvecklingsplan för nätet som omfattar 
hela gemenskapen. Planen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. 
Utvecklingsplanen för nätet ska särskilt 
grundas på de nationella 
nätutvecklingsplanerna och på riktlinjerna 
för transeuropeiska energinät, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

Or. de

Motivering

Syftet med utvecklingsplanen för nätet är att få en bild av kapacitet, prognoser för utbud och 
efterfrågan samt eventuella överbelastningar. Beslut om konkreta investeringar fattas av de 
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systemansvariga för överföringsnäten, i enlighet med artikel 24 c f i det ändrade gasdirektivet 
(2003/55/EG).

Ändringsförslag 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas ska vart tredje
år publicera en tioårig plan för investeringar 
i näten som omfattar hela gemenskapen. 
Investeringsplanen ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. Investeringsplanen
ska särskilt grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG. I planen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt med 
avseende på gränsöverskridande kapacitet.
Som bilaga till investeringsplanen ska 
bifogas en översikt över de hinder för 
gränsöverskridande utbyggnad av näten 
som finns på grund av skillnader i 
förfaranden för godkännande eller praxis 
för godkännande. 

Or. de

Motivering

Kravet på att investeringsplanering ska ske vart tredje år syftar till att den information som 
krävs ska kunna tillhandahållas utan onödig byråkrati. Dessutom bör man beakta problemet 
med att den gränsöverskridande utbyggnaden av näten förhindras på grund av de olika 
nationella bestämmelserna om förfarandet för godkännande. För att få till stånd nödvändiga 
lösningar eller göra förbättringar genom att påvisa bästa praxis måste den aktuella 
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situationen övervakas.

Ändringsförslag 119
Danutė Budreikaitė

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet och fokus ska ligga på att 
prioritera sammanlänkning av 
EU:s ”energiöar” och EU:s gasnätverk.

Or. lt

Motivering

Om man sätter upp sammanlänkning av ”energiöar” och EU:s gasnätverk på prioritetslistan 
för transeuropeiska energinät av särskilt intresse kommer det att genom regionalt samarbete 
bli möjligt att skapa en inre marknad för gas och att tillämpa förordning (EG) nr 1775/2005 
om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten samt att trygga gasförsörjningen i 
EU:s länder.
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Ändringsförslag 120
Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. I 
planen ska investeringsluckor identifieras, 
särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. I 
planen ska investeringsluckor identifieras, 
särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet, och den ska 
inbegripa investeringar i 
sammanlänkningar och annan 
infrastruktur som behövs för effektiv 
handel och konkurrens och för att 
garantera försörjningstryggheten.

De systemansvariga för överföringssystem 
ska göra alla rimliga ansträngningar för 
att uppfylla målen i den antagna 
investeringsplanen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att TSO:erna anlägger den infrastruktur som enligt investeringsplanen 
(sammanlänkningar, omvandling av gaskvalitet osv.) är nödvändig för att skapa effektiv 
handel och konkurrens och som kan bidra till försörjningstryggheten. Den nationella 
tillsynsmyndigheten har en uttalad skyldighet enligt artikel 24b att se till att nätoperatörerna 
har lämpliga incitament att öka effektiviteten och främja marknadsintegrering.
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Ändringsförslag 121
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet. 
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet, och den ska inbegripa 
investeringar i sammanlänkningar och 
annan infrastruktur som behövs för 
effektiv handel och konkurrens och för 
främjande av försörjningstryggheten.

De systemansvariga för överföringssystem 
ska göra alla rimliga ansträngningar för 
att uppfylla målen i den antagna 
investeringsplanen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att TSO:erna klart och tydligt förpliktas att anlägga den infrastruktur som 
enligt investeringsplanen (sammanlänkningar, omvandling av gaskvalitet osv.) är nödvändig 
för att skapa effektiv handel och konkurrens och som kan bidra till försörjningstryggheten. 
Den nationella tillsynsmyndigheten har en uttalad skyldighet enligt artikel 24b att se till att 
nätoperatörerna har lämpliga incitament att öka effektiviteten och främja 
marknadsintegrering.
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Ändringsförslag 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I investeringsplanen ska 
investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
överföringskapacitet. För de 
investeringsluckor som identifierats ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas fastställa 
vilka konkreta investeringsprojekt som 
bäst åtgärdar investeringsluckorna. För 
varje investeringsprojekt ska en ingående 
teknisk och ekonomisk 
genomförbarhetsstudie göras och lämnas 
in till byrån.
Alla berörda naturgasföretag, inbegripet 
och utan begränsningar systemansvariga 
för överföringssystemen, systemansvariga 
för LNG-systemen, systemansvariga för 
lagringssystemen, systemansvariga för 
distributionssystemen, leverantörer, 
handlare, producenter och berörda 
kunder, ska inom rimlig tid och som svar 
på en skriftlig begäran förse Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas med de 
uppgifter som krävs för att utarbeta en 
tioårig investeringsplan, särskilt vad 
gäller att bedöma befintliga och 
potentiella kapacitetsproblem.
Byrån ska granska och godkänna den 
tioåriga investeringsplanen och de 
föreslagna investeringsprojekten. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska på grundval av den godkända tioåriga 
investeringsplanen genomföra de 
fastställda investeringsprojekten. Om en 
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systemansvarig för överföringssystemen 
inte uppfyller investeringsbehoven inom 
en rimlig tidsperiod får byrån inleda ett 
anbudsförfarande för investeringen.

Or. en

Motivering

En investeringsplan på europeisk nivå bör främst fokusera på gränsöverskridande 
överbelastning i överföringsledningar och ta med lagring och LNG i beräkningen vid 
utformningen av ett integrerat nät. Marknadsaktörerna ska vara skyldiga att tillhandahålla 
alla relevanta uppgifter för att planeringsarbetet ska kunna utföras. Detta gäller inte bara de 
systemansvariga för överföringssystemen utan också leverantörer, systemansvariga för 
lagring och LNG och producenter. Planeringsarbetet bör omfatta en teknisk och ekonomisk 
genomförbarhetsstudie av utbyggnadsprojekt.

Ändringsförslag 123
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

utgår

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen 
och djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade strategiska riktlinjerna, bör 
fastställas på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, varefter ett 
kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande strategiska riktlinjer som 
ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på.
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Ändringsförslag 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, 
Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till de föreslagna artiklarna 2e, 2ea och 2eb. Ändringsförslaget syftar till att 
anpassa texten till det nya förfarandet.

Ändringsförslag 125
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

utgår

Or. en
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Motivering

Enligt punkt 6 skulle de systemansvariga för överföringssystemen ha en direkt rådgivande roll 
gentemot kommissionen i samband med antagande av nya riktlinjer.  Det borde vara byrån 
som gav råd åt kommissionen. Tillsynsmyndigheternas och det reglerade näringslivets olika 
roller och befogenheter bör återspeglas på EU-nivå och därför är det inte lämpligt att det 
reglerade näringslivet ger kommissionen råd. 

Ändringsförslag 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

utgår

Or. en

Motivering

Genom strykningen anpassas texten till det nya förfarandet som ger byrån i uppgift att efter 
omfattande samråd utveckla och anta riktlinjer, som ska ligga till grund för det fortsatta 
utarbetandet av marknadsföreskrifter och tekniska föreskrifter.

Ändringsförslag 127
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 6. Europeiska nätverket av 
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Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska, med stöd från ENTSUG, ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

Or. de

Motivering

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas och ENTSUG bör 
normalt konsulteras.

Ändringsförslag 128
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med ändring
av riktlinjer i enlighet med artikel 9.

Or. de

Motivering

Enligt förordning (EG) nr 1775/2005 har kommissionen bara rätt att ändra de riktlinjer som 
lagstiftaren antagit och får inte själv anta riktlinjer.
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Ändringsförslag 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas ge 
kommissionen råd i samband med ändring
av riktlinjer i enlighet med artikel 9.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen anpassas till de ändringar som föreslagits för artikel 9.

Ändringsförslag 130
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byråns övervakningsuppgifter Byråns och kommissionens
övervakningsuppgifter

Or. en
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Ändringsförslag 131
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter, ett utkast till tioårig 
investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogram till byrån för 
godkännande.

Byrån får avge yttrande till
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas inom 
tre månader.

Byrån ska godkänna dokumenten i 
artikel 2c.1 a–f som tagits fram av
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas.

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla 
kraven på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Byrån ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i sin 
årsberättelse. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen eller 
årsarbetsprogrammet från 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ska byrån 
informera kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Investerare behöver ett klart och stabilt regelverk. Därför är det viktigt att utkastet till 
tekniska föreskrifter och regler, den tioåriga investeringsplanen och årsarbetsprogrammet 
godkänns av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och utarbetas utan 
kommersiell påverkan. Övervakningen av hur föreskrifterna och reglerna följs bör skötas av 
tillsynsmyndigheterna, dvs. byrån, och inte av de systemansvariga för överföringssystemen 
själva.
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Ändringsförslag 132
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter, ett utkast till tioårig 
investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogrammet till byrån för 
godkännande.

Byrån får avge yttrande till
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas inom 
tre månader.

Byrån ska godkänna dokumenten i 
artikel 2c.1 a–f som tagits fram av
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas.

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla 
kraven på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Or. en

Motivering

Byrån bör godkänna de tekniska föreskrifterna och reglerna. Investerare behöver ett klart och 
förutsägbart regelverk. Därför är det viktigt att utkastet till tekniska föreskrifter och regler, 
den tioåriga investeringsplanen och årsarbetsprogrammet granskas och godkänns av 
tillsynsmyndigheterna i form av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och 
utarbetas utan kommersiell och politisk påverkan.
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Ändringsförslag 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter, ett utkast till tioårig 
investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogrammet till byrån för 
godkännande.

Byrån får avge yttrande till
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas inom 
tre månader.

Byrån ska godkänna dokumenten i 
artikel 2c.1 a–f som tagits fram av
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas.

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla 
kraven på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Or. en

Motivering

Byrån bör godkänna de tekniska föreskrifterna och reglerna. Investerare behöver ett klart och 
förutsägbart regelverk. Därför är det viktigt att utkastet till tekniska föreskrifter och regler, 
den tioåriga investeringsplanen och årsarbetsprogrammet granskas och godkänns av byrån 
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och utarbetas utan kommersiell och politisk 
påverkan.
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Ändringsförslag 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, 
Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in sina yttranden och 
rekommendationer till riktlinjerna och ett 
utkast till föreskrifter samt ett utkast till 
tioårig investeringsplan och ett utkast till 
årsarbetsprogram, med information om den 
hithörande samrådsprocessen, till byrån.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till de föreslagna artiklarna 2e, 2ea och 2eb. Ändringsförslaget syftar till att 
anpassa texten till det nya förfarandet.

Ändringsförslag 135
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, samt 
vilka förslag som förkastats och varför,
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till byrån.

Or. en

Motivering

Byrån bör få veta om alla förslag har granskats tillräckligt.

Ändringsförslag 136
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig utvecklingsplan för nätet
och ett utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

Or. en

Motivering

Att i stället tala om en nätutvecklingsplan för nätet stämmer bättre överens med den väntade 
utvecklingen.

Ändringsförslag 137
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 3



PE404.707v01-00 78/104 AM\717803SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla kraven 
på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla kraven 
på

a) tillräckligt många gränsöverskridande 
sammanlänkningar för 
tredjepartstillträde,
b) ett verksamhetsprogram i enlighet med 
befintliga och förväntade behov,
c) icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens och en effektivt fungerande 
marknad.

Kommissionen ska meddela sitt beslut i 
dessa frågor till Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas (ENTSOG) och till byrån, och får 
kräva att ENTSOG kompletterar eller 
ändrar planen innan den åter lämnas in 
till byrån.
Byrån ska yttra sig till ENTSOG innan 
ENTSOG antar tioårsplanen. Ett 
godkännande från kommissionen och att 
kommissionens krav uppfylls ska vara en 
nödvändig förutsättning för att byrån ska 
avge ett positivt yttrande till ENTSOG. 
Byrån ska övervaka hur tioårsplanen 
uppfylls, i synnerhet i fråga om 
sammanlänkningar. Om planen inte följs 
eller om förseningar utan vederbörlig 
motivering uppstår får byrån föreslå 
kommissionen att införa påföljder och 
inbjuda nya investerare enligt 
kommissionens riktlinjer.

Or. en
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Motivering

Om tredje part inte får tillträde till den extra kapaciteten gynnar detta vanligen ett befintligt 
vertikalt integrerat företags dominerande ställning. Val av tidpunkt i enlighet med förväntade 
behov är dessutom viktigt för konkurrensen. Planen bör heller inte antas om inte byrån eller 
kommissionen intar en positiv hållning.

Ändringsförslag 138
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska övervaka genomförandet av 
de tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i sin 
årsberättelse. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet från 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ska byrån 
informera kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Övervakningen av hur föreskrifterna och reglerna följs bör skötas av tillsynsmyndigheterna, 
dvs. byrån, och inte av de systemansvariga för överföringssystemen själva. Om byrån under 
sin tillsyn inser att de systemansvariga för överföringssystemen eller Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen inte följer de tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen eller årsarbetsprogrammet bör detta rapporteras till kommissionen som 
då kan inleda överträdelseförfaranden.
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Ändringsförslag 139
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska övervaka genomförandet av 
den tioåriga investeringsplanen, 
årsarbetsprogrammet, de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i sin 
årsberättelse. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer den 
tioåriga investeringsplanen, 
årsarbetsprogrammet, de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna från 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ska byrån 
informera kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Övervakningen av hur den tioåriga investeringsplanen, årsarbetsprogrammet eller de 
tekniska föreskrifterna och marknadsföreskrifterna följs bör skötas av tillsynsmyndigheterna, 
dvs. byrån, och inte av de systemansvariga för överföringssystemen själva. Om byrån under 
sin tillsyn inser att de systemansvariga för överföringssystemen eller Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen inte följer föreskrifterna och reglerna bör detta 
rapporteras till kommissionen som då kan inleda överträdelseförfaranden.

Ändringsförslag 140
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska övervaka hur de 
systemansvariga för överföringssystemen 
genomför de tekniska föreskrifterna, den 
tioåriga investeringsplanen och 
årsarbetsprogrammet och ska redogöra 
för resultaten av denna övervakning i sin 
årsrapport. Om de systemansvariga för 
överföringssystemen inte följer de 
tekniska föreskrifterna, den tioåriga 
investeringsplanen eller 
årsarbetsprogrammet ska byrån 
underrätta kommissionen.

Or. de

Motivering

Övervakningen av genomförandet av föreskrifterna och bestämmelserna bör skötas av 
tillsynsmyndigheterna, dvs. av byrån – inte av de systemansvariga för överföringssystemen. 
Om en systemansvarig inte följer de tekniska föreskrifterna, den tioåriga investeringsplanen 
eller årsarbetsprogrammet ska kommissionen underrättas, så att den kan inleda ett 
överträdelseförfarande. Alternativt bör de nationella tillsynsmyndigheterna ges rätt att påföra 
effektiva och avskräckande påföljder.

Ändringsförslag 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2da (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2da
Utarbetande av riktlinjer

1. Byrån ska inom sex månader utarbeta 
ett utkast till riktlinjer med 
grundläggande, tydliga och objektiva 
principer för harmonisering av 
marknadsföreskrifterna och de tekniska 
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föreskrifterna.
2. Under utarbetandet av riktlinjerna ska 
byrån hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd och hålla samtliga 
berörda parter underrättade. 
3. Byrån ska färdigställa och anta utkastet 
till riktlinjer på grundval av samråden. 
Den ska offentliggöra alla synpunkter 
som inkommit, och förklara hur dessa 
synpunkter har beaktats i det slutliga 
utkastet eller motivera varför de inte har 
beaktats.
4. Byrån får på eget initiativ eller på 
Europaparlamentets eller kommissionens 
begäran inleda samma förfarande för att 
uppdatera riktlinjerna. 

Or. en

Motivering

Byrån bör utarbeta och anta riktlinjer efter ingående samråd, för att upprätta grundprinciper 
för harmoniseringen av föreskrifterna. Det är inte förrän lämpliga riktlinjer har antagits som 
lämpliga föreskrifter kan utarbetas. Europaparlamentets roll stärks genom att det får 
möjlighet att ta initiativ till en översyn av föreskrifterna.

Ändringsförslag 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande och utvärdering av tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter

Utarbetande av tekniska föreskrifter

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 2 da ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas inom sex månader utarbeta ett 
utkast till tekniska föreskrifter i enlighet 
med artikel 2c.3, och i full 



AM\717803SV.doc 83/104 PE404.707v01-00

SV

bedömer att sådana föreskrifter krävs för 
att marknaden ska fungera effektivt.

överensstämmelse med principerna i 
riktlinjerna.

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Under utarbetandet av utkastet till 
föreskrifter ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas beakta marknadsaktörernas 
tekniska kunskap och hålla dem 
underrättade. 

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

3. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in utkastet till 
föreskrifter till byrån.

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

4. Byrån ska hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd om utkastet till 
föreskrifter.

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

4a. På grundval av samråden ska byrån 
färdigställa och anta utkastet till 
föreskrifter. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter som inkommit, och förklara 
hur dessa synpunkter har beaktats i det 
slutliga utkastet till föreskrifter eller 
motivera varför de inte har beaktats.

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

4b. Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas se över de befintliga föreskrifterna 
enligt samma förfarande.

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
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att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,
c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.
4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 8.

Or. en

Motivering

De tekniska föreskrifterna bör utarbetas av de europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem i full överensstämmelse med de antagna riktlinjerna. Byrån kommer efter 
ingående samråd att slutföra och anta föreskrifterna.

Ändringsförslag 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, 
Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2 e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande och utvärdering av tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter

Riktlinjer och föreskrifter

1. Efter samråd med byrån kan
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas att inom en 

1. Kommissionen ska ge byrån i uppdrag 
att utarbeta riktlinjer och anta föreskrifter 
för att harmonisera tekniska regler och 
marknadsregler i syfte att underlätta 
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rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana föreskrifter krävs för 
att marknaden ska fungera effektivt.

marknadsintegration.

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Riktlinjerna och föreskrifterna får 
omfatta framför allt följande områden:

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet.

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

b) Regler för anslutning och tillträde till 
nät.

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

c) Regler för datautbyte och betalning.

3. Kommissionen får, på eget initiativ 
eller efter rekommendation från byrån, 
anta riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

d) Regler för driftskompatibilitet.

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

e) Rutiner i ett akutläge.

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

f) Regler för kapacitetsfördelning och
hantering av överbelastning.
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c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

g) Regler för gränsöverskridande 
intradagsmarknader med harmoniserade 
tidsgränser för anbudsgivning.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.

h) Handelsregler, särskilt för att säkra 
utvecklingen av andrahandsmarknader 
för gränsöverskridande 
överföringsrättigheter och trygga 
överföringsrättigheterna.

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 9.

i) Regler för öppenhet och insyn.

j) Balanseringsregler, inklusive regler för 
lagring.
k) Regler för harmoniserade 
transporttariffstrukturer, inklusive 
lokaliseringssignaler och regler för 
kompensation mellan systemansvariga.
l) Energieffektivitet för naturgasnät.

Or. en

Motivering

Riktlinjer och föreskrifter ska underlätta utvecklingen av konkurrenskraftiga marknader och 
skapa marknadsintegration genom harmonisering av tekniska regler och marknadsregler. 
Dessa regler måste tjäna marknadsintressena genom optimering av kapacitetstilldelning, 
utveckling av marknadskoppling/marknadsdelning på ”day-ahead”-basis, 
gränsöverskridande ”day-ahead-” och intradagsmarknader osv. Regler och principer på hög 
nivå bör först fastställas via riktlinjer och därefter göras mer detaljerade.

Ändringsförslag 144
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande och utvärdering av tekniska 
föreskrifter och marknadsföreskrifter

Upprättande och utvärdering av tekniska 
föreskrifter

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana föreskrifter krävs för 
att marknaden ska fungera effektivt.

1. Efter samråd med alla aktörer i enlighet 
med artikel ... i förordning (EG) ... om 
inrättande av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, ska byrån 
utarbeta riktlinjer för Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas för de områden 
som anges i artikel 2c.3 och 2c.5. Byrån 
ska översända utkastet till de strategiska 
riktlinjerna till kommissionen, som får 
anta de strategiska riktlinjerna i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 13.2.

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas ska inom en 
rimlig tidsram utarbeta utkast till 
föreskrifter för de områden som anges i 
artikel 2c.3 och ett utkast till en tioårig 
investeringsplan enligt artikel 2c.5, på 
grundval av de strategiska riktlinjerna 
som kommissionen antagit i enlighet med 
punkt 1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till 
tekniska föreskrifter och ett utkast till 
tioårig investeringsplan till byrån för 
godkännande.

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

Byrån ska godkänna utkastet till tekniska 
föreskrifter och utkastet till den tioåriga 
investeringsplanen i enlighet med 
artikel ... och artikel ... i förordning ... om 
inrättande av byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter. Innan byrån 
godkänner föreskrifterna och utkastet till 
den tioåriga investeringsplanen ska den se 
till att de detaljerade tekniska 
föreskrifterna och utkastet till den 
tioåriga investeringsplanen 
överensstämmer med de strategiska 
riktlinjerna och att de uppfyller kraven på 
icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad.
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2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

a) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3,

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

b) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra tekniska föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 som 
byrån godkänt i enlighet med punkt 1b.

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

3. Kommissionen får efter 
rekommendation från byrån anta riktlinjer 
om marknadsföreskrifter.

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,
c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 14.2.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 14.2.

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
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artikel 9. artikel 9.

Or. en

Motivering

Det tillvägagångssätt som kommissionen föreslår skulle kunna äventyra skapandet av en 
verkligt konkurrensutsatt EU-marknad där TSO:erna ges möjlighet till självreglering. I detta 
ändringsförslag föreslås ett annat tillvägagångssätt som går ut på att omfattningen och djupet 
av de föreslagna tekniska föreskrifterna, de så kallade strategiska riktlinjerna, bör fastställas 
på förhand av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, varefter ett 
kommittéförfarande bör inledas i syfte att ta fram bindande strategiska riktlinjer som 
ENTSO:s framtida verksamhet kommer att bygga på. De systemansvariga för 
överföringssystemen har ett starkt intresse i marknadsreglernas tillämpning (eftersom de 
påverkar kostnaderna för de systemansvariga för överföringssystemen) och bör därför inte 
utarbeta marknadsföreskrifterna.

Ändringsförslag 145
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana föreskrifter krävs för 
att marknaden ska fungera effektivt.

1. Efter samråd med samtliga aktörer i 
enlighet med artikel 5a i förordning (EG) 
... om inrättande av byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, ska 
byrån utarbeta riktlinjer för Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas för de områden 
som anges i artikel 2c.3 och 2c.5. Byrån 
ska översända utkastet till de strategiska 
riktlinjerna till kommissionen, som får 
anta de strategiska riktlinjerna i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 13.2.
1a. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska inom en rimlig tidsram utarbeta 
utkast till föreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3 och ett utkast till en 
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tioårig investeringsplan enligt artikel 2c.5, 
på grundval av de strategiska riktlinjerna 
som kommissionen antagit i enlighet med 
punkt 1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till 
tekniska föreskrifter och ett utkast till 
tioårig investeringsplan till byrån för 
godkännande.
1b. Byrån ska godkänna utkastet till de 
tekniska föreskrifterna och utkastet till 
den tioåriga investeringsplanen i enlighet 
med artikel X och artikel Y i förordning ... 
om inrättande av byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter. Innan 
byrån godkänner föreskrifterna och 
utkastet till den tioåriga 
investeringsplanen ska den se till att de 
detaljerade tekniska föreskrifterna och 
utkastet till den tioåriga 
investeringsplanen överensstämmer med 
de strategiska riktlinjerna och att de 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en effektivt 
fungerande marknad.

Or. en

Motivering

Omfattningen och djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna bör fastställas på förhand. 
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör erbjuda kommissionen formell 
rådgivning i form av strategiska riktlinjer för ENTSO, som ska utarbeta ett utkast till tekniska 
föreskrifter på grundval av de bindande strategiska riktlinjerna. Utkastet till tekniska 
föreskrifter bör lämnas in till byrån efter det att en överenskommelse har nåtts i ENTSO. Ett 
annat tillvägagångssätt skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt konkurrensutsatt 
EU-marknad där TSO:erna ges möjlighet till självreglering.

Ändringsförslag 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter samråd med byrån kan 
kommissionen anmoda Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas att inom en 
rimlig tidsram utarbeta föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
bedömer att sådana föreskrifter krävs för 
att marknaden ska fungera effektivt.

1. Byrån kan anmoda Europeiska nätverket 
av systemansvariga för överföringssystem 
för gas att inom en rimlig tidsram utarbeta 
föreskrifter för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man bedömer att sådana 
föreskrifter krävs för att marknaden ska 
fungera effektivt.

Or. de

Motivering

Det bör vara byrån och inte kommissionen som kan anmoda Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för gas att utarbeta föreskrifterna.

Ändringsförslag 147
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Efter att ha utfört en 
konsekvensbedömning som bygger på 
samråden med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas och ENTSUG ska byrån lämna ett 
motiverat yttrande till kommissionen om 
den anser att

Or. de

Motivering

Nätanvändare och nätoperatörer måste känna till vad byrån anser om förslagen vid varje 
tidpunkt. Byrån kan bara övervaka och kontrollera de konkurrensfrågor som rör 
nätoperatörerna. För övriga konkurrensfrågor ansvarar konkurrensmyndigheterna.
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Ändringsförslag 148
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

2. Byrån ska lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

a) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

b) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra tekniska föreskrifter för de 
områden som anges i artikel 2c.3 som 
byrån godkänt i enlighet med punkt 1b.

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

Or. en

Motivering

Omfattningen och djupet av de föreslagna tekniska föreskrifterna bör fastställas på förhand. 
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör erbjuda kommissionen formell 
rådgivning i form av strategiska riktlinjer för ENTSO, som ska utarbeta ett utkast till tekniska 
föreskrifter på grundval av de bindande strategiska riktlinjerna. Utkastet till tekniska 
föreskrifter bör lämnas in till byrån efter det att en överenskommelse har nåtts i ENTSO. Ett 
annat tillvägagångssätt skulle kunna äventyra skapandet av en verkligt konkurrensutsatt 
EU-marknad där TSO:erna ges möjlighet till självreglering.
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Ändringsförslag 149
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens mellan 
systemansvariga för överföringssystemen
eller en effektivt fungerande marknad, 

Or. de

Motivering

Nätanvändare och nätoperatörer måste känna till vad byrån anser om förslagen vid varje 
tidpunkt. Byrån kan bara övervaka och kontrollera de konkurrensfrågor som rör 
nätoperatörerna. För övriga konkurrensfrågor ansvarar konkurrensmyndigheterna.

Ändringsförslag 150
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ 
eller efter rekommendation från byrån, 
anta riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

utgår

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas på de 
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områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,
b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,
c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.

Or. de

Motivering

Enligt förordning (EG) nr 1775/2005 har kommissionen bara rätt att ändra de riktlinjer som 
lagstiftaren antagit och får inte själv anta riktlinjer. Denna princip bör inte frångås, eftersom 
bestämmelserna i detta fall rör väsentliga frågor. Även fortsättningsvis bör det vara 
lagstiftaren som fattar beslut om sådana bestämmelser

Ändringsförslag 151
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller
efter rekommendation från byrån, anta 

3. Kommissionen får efter 
rekommendation från byrån anta riktlinjer 
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riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

om marknadsföreskrifter.

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 14.2.

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,
c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Det föreslås att kommissionen ska få anta riktlinjer om marknadsföreskrifter efter 
rekommendation från byrån (punkt 5).  De systemansvariga för överföringssystemen är 
aktörer inom en monopolstyrd infrastruktur och deltar inte i den konkurrensutsatta delen av 
marknaden. De har dock ett starkt intresse i marknadsreglernas tillämpning (eftersom de 
påverkar kostnaderna för de systemansvariga för överföringssystemen) och bör därför inte 
utarbeta marknadsföreskrifterna.
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Ändringsförslag 152
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

3. Kommissionen ska, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3, när detta är nödvändigt för att 
de punkter som anges i artikel 2c.1–3 ska 
utvecklas i enlighet med målen för den 
inre marknaden, om man anser att

Or. en

Motivering

Om de systemansvariga för överföringssystemen inte lyckas anta föreskrifter kan 
kommissionen anta bindande riktlinjer genom kommittéförfarande. I förslaget till ändrad 
förordning om gas har detta alternativ formulerats på ett sätt som inte är förpliktande. För att 
garantera de systemansvariga för överföringssystemen och övriga aktörer största möjliga 
öppenhet får det inte råda några tvivel om att kommissionen ska anta bindande riktlinjer om 
de systemansvariga för överföringssystemen inte lyckas utföra sina regleringsuppgifter. 

Ändringsförslag 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

3. Kommissionen får, efter 
rekommendation från byrån, anta riktlinjer 
för de områden som anges i artikel 2c.3 om 
man anser att

Or. de
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Motivering

Ändringsförslaget klargör behörigheter.

Ändringsförslag 154
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – stycke –2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vid antagandet av 
riktlinjer samråda med 
representantorganisationer för 
nätanvändarna.

Or. en

Motivering

Ett effektivt samråd med samtliga aktörer är avgörande för att samtliga berörda parter ska 
kunna påverka beslutsfattandet om hur gasmarknaden ska fungera.  

Ändringsförslag 155
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

utgår
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Or. de

Motivering

Med de befogenheter som kommissionen får genom bestämmelserna i punkt 3 a–c skulle den i 
princip ha fria händer att genomföra standardiseringsförfaranden.

Ändringsförslag 156
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram nätrelaterade tekniska 
föreskrifter eller marknadsföreskrifter för 
de områden som anges i artikel 2c.3,

Or. de

Motivering

Med de befogenheter som kommissionen får genom bestämmelserna i punkt 3 a–c skulle den i 
princip ha fria händer att genomföra standardiseringsförfaranden.

Ändringsförslag 157
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de nätrelaterade tekniska 
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marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

föreskrifter eller marknadsföreskrifter som 
har antagits av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas för de områden som anges i 
artikel 2c.3.

Or. de

Motivering

Med de befogenheter som kommissionen får genom bestämmelserna i punkt 3 a–c skulle den i 
princip ha fria händer att genomföra standardiseringsförfaranden.

Ändringsförslag 158
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 9.

utgår

Or. de

Motivering

Enligt förordning (EG) nr 1775/2005 har kommissionen bara rätt att ändra de riktlinjer som 
lagstiftaren antagit och får inte själv anta riktlinjer. Denna princip bör inte frångås, eftersom 
bestämmelserna i detta fall rör väsentliga frågor. Även fortsättningsvis bör det vara 
lagstiftaren som fattar beslut om sådana bestämmelser.

Ändringsförslag 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 9.

4. Punkt 3 påverkar inte kommissionens 
rätt att ändra riktlinjer enligt artikel 9.

Or. de

Motivering

Texten i förordningen anpassas till de ändringar som föreslagits för artikel 9.

Ändringsförslag 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om den har 
för avsikt att anta riktlinjer enligt 
artikel 2 e.3.

Or. de

Motivering

Om kommissionen vidtar åtgärder enligt artikel 2 e.3 i förordningen tyder det på att nätverket 
av systemansvariga för överföringssystem, som finansieras med offentliga medel, inte fullgör 
sina uppgifter enligt denna förordning på ett tillfredsställande sätt. Europaparlamentet och 
rådet bör få utförlig information om detta för att kunna göra nödvändiga förändringar.
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Ändringsförslag 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2ea (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2ea
Utarbetande av marknadsföreskrifter

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 2da ska byrån inom sex månader 
utarbeta ett utkast till 
marknadsföreskrifter, i full 
överensstämmelse med principerna i 
riktlinjerna.
2. Under utarbetandet av riktlinjerna ska 
byrån genomföra omfattande samråd som 
garanterar öppenhet och insyn och hålla 
samtliga berörda parter underrättade. 
3. På grundval av samråden ska byrån 
färdigställa och anta utkastet till 
marknadsföreskrifter.  Den ska 
offentliggöra alla synpunkter som 
inkommit, och förklara hur dessa 
synpunkter har beaktats i det slutliga 
utkastet eller motivera varför de inte har 
beaktats.
4. Byrån får på eget initiativ eller på 
Europaparlamentets eller kommissionens 
begäran inleda samma förfarande för att 
se över befintliga föreskrifter. 

Or. en

Motivering

Marknadsföreskrifterna bör utarbetas och antas efter omfattande samråd som byrån 
genomfört. Europaparlamentets roll stärks genom att det får möjlighet att ta initiativ till en 
översyn av föreskrifterna.
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Ändringsförslag 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, 
Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2ea (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2ea
Utarbetande av riktlinjer

1. Kommissionen ska efter samråd med 
byrån upprätta en årlig prioritetslista med 
frågor av särskild betydelse för 
utvecklingen av den inre elmarknaden. 
2. På grundval av prioritetslistan får 
kommissionen ge byrån i uppdrag att 
inom sex månader utarbeta ett utkast till 
riktlinjer med grundläggande, tydliga och 
objektiva principer för harmonisering av 
reglerna i artikel 2c.
3. Under utarbetandet av riktlinjerna ska 
byrån hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd och hålla 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas och 
övriga berörda parter underrättade.
4. Byrån ska färdigställa och anta utkastet 
till riktlinjer på grundval av samråden. 
Den ska offentliggöra alla synpunkter, 
utom de konfidentiella som inkommit, och 
förklara hur dessa synpunkter har 
beaktats i det slutliga utkastet eller 
motivera varför de inte har beaktats.
5. Kommissionen ska lämna in utkastet 
till riktlinjer till den kommitté som anges i 
artikel 13.1 innan riktlinjerna slutligen 
antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.2.
6. Kommissionen får på eget initiativ eller 
på byråns begäran inleda samma 
förfarande för att uppdatera riktlinjerna. 
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Or. en

Motivering

När man fastställer prioriteringarna för marknadsutvecklingen är det av stor vikt att det finns 
en prioritetslista, som ska upprättas av kommissionen efter samråd med byrån. På grundval 
av denna lista bör man ta fram riktlinjer för huvudprinciperna i de aktuella frågorna i syfte 
att harmonisera tillämpliga regler. Endast med en prioritetslista och riktlinjer som tagits 
fram på solid grund kan man utarbeta lämpliga föreskrifter.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2eb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2eb
Utarbetande av föreskrifter

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 2ea ska kommissionen ge 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas i uppdrag 
att inom sex månader utarbeta ett utkast 
till tekniska föreskrifter, i full 
överensstämmelse med principerna i 
riktlinjerna.
2. Under utarbetandet av utkastet till 
föreskrifter ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas beakta marknadsaktörernas 
tekniska kunskap och hålla dem 
underrättade.
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ska 
lämna in utkastet till föreskrifter till 
byrån.
4. Byrån ska hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd om utkastet till 
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utskrifter.
5. På grundval av samråden ska byrån 
färdigställa och anta utkastet till 
föreskrifter. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter, utom de konfidentiella som 
inkommit, och förklara hur dessa 
synpunkter har beaktats i det slutliga 
utkastet till föreskrifter eller motivera 
varför de inte har beaktats. 
6. På initiativ av byrån eller på begäran 
av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas får de befintliga föreskrifterna ses 
över enligt samma förfarande.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till den föreslagna artikel 2ea. Det är mycket viktigt att föreskrifterna är fullt 
förenliga med reglerna och principerna i riktlinjerna. Vidare behövs omfattande samråd och 
aktivt deltagande av marknadsaktörer i processen för att föreskrifterna ska bli meningsfulla. 
Uppdatering av befintliga föreskrifter på grund av tekniska förändringar och förbättrade 
processer bör genomgå samma förfarande. 
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