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Ændringsforslag 164
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2f udgår
Høringer

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører emnerne i stk. 1, offentliggøres.

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, stk. 
1 og 2, gør det rede for de kommentarer, 
det har modtaget under høringen, og 
hvordan det har taget hensyn hertil. Har det 
ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, 
skal det begrundes.

Or. en
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Begrundelse

Offentlige høringer på EU-plan varetages i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor overdrages 
denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med gennemførelse af 
offentlige høringer. Agenturet varetager desuden alle markedsdeltageres interesser, mens 
TSO'erne er potentielt interesserede parter. Se også de beslægtede ændringsforslag til ACER-
forordningens artikel 5a og gasforordningens præambel 8 og artikel 2c, stk. 1.

Ændringsforslag 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2f udgår
Høringer

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
vedrører emnerne i stk. 1, offentliggøres.

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, stk. 
1 og 2, gør det rede for de kommentarer, 
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det har modtaget under høringen, og 
hvordan det har taget hensyn hertil. Har det 
ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, 
skal det begrundes.

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-plan varetages i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor overdrages 
denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med gennemførelse af 
offentlige høringer. Agenturet varetager desuden alle markedsdeltageres interesser, mens 
TSO'erne er potentielt interesserede parter.

Ændringsforslag 166
Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2f udgår
Høringer

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.
2. Alle dokumenter og mødereferater, der 
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vedrører emnerne i stk. 1, offentliggøres.
3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, stk. 
1 og 2, gør det rede for de kommentarer, 
det har modtaget under høringen, og 
hvordan det har taget hensyn hertil. Har det 
ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, 
skal det begrundes.

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-plan varetages i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor overdrages 
denne opgave, da det allerede har veletablerede regler og erfaring med gennemførelse af 
offentlige høringer. Agenturet varetager desuden alle markedsdeltageres interesser, mens 
TSO'erne er potentielt interesserede parter.

Ændringsforslag 167
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-

1. Agenturet foretager som led sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
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systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 168
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led i sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig om udarbejdelsen af de 
netrelaterede tekniske og kommercielle 
regler og det årlige arbejdsprogram, jf. 
artikel 2c, stk. 1 og 3. Høringen inddrager 
alle forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

Or. de

Begrundelse

Stærkere betoning af inddragelsen af markedsdeltagerne.
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Ændringsforslag 169
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessent-
foreninger.

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af netbrugernes 
repræsentative organisationer på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af 
procedurereglerne for høring, de tekniske 
og kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3.

Or. en

Begrundelse

Høringernes effektivitet sikres gennem fastlæggelse af passende regler og procedurer. Det er 
også vigtigt, at alle deltagernes svar samt samspillet mellem ENTSO og repræsentanterne for 
netbrugerne fremgår af referaterne fra høringsmøderne. Derfor skal referaterne udtrykkelig 
godkendes af deltagerne, inden de vedtages af ENTSO efter bestemmelserne i artikel 2f, stk. 3.
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Ændringsforslag 170
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

1. Agenturet foretager som led sine 
opgaver omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på et tidligt 
stadium og på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig ved udarbejdelsen af de 
tekniske og kommercielle regler og det 
årlige arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 
og 3. Høringen inddrager alle 
forsyningsselskaber, kunder, 
systembrugere og distribu-
tionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og 
lagersystemoperatører, herunder også 
relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

Desuden tager Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet i tilfælde, hvor en sådan 
høring vedrører spørgsmål, som påvirker 
salg, handel eller transmission af gas 
mellem TSO'er, et særligt hensyn til 
svarene fra de markedsdeltagere og deres 
relevante erhvervsorganisationer, der 
normalt byder på og anvender 
grænseoverskridende 
transmissionskapacitet.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde, hvor emnerne er af relevans for den grænseoverskridende transmissionskapacitet, 
er det af hensyn til fremme af udviklingen af mere integrerede markeder vigtigt, at de 
markedsdeltagere, som normalt byder på/anvender en sådan kapacitet, høres direkte, da det 
er sandsynligt, at ændringer indvirker på deres forretningaktiviteter.
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Ændringsforslag 171
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Formålet med høringerne i stk. 1 er at 
tage hensyn til alle berørte parters 
interesser i beslutningsprocessen.

Or. en

Begrundelse

TSO'er er som følge af deres monopolstilling ikke vant til at forhandle med deres kunder, 
netbrugerne. For at undgå, at TSO'erne informerer frem for at rådgive disse, vil det øge 
høringernes effektivitet at fastlægge formålet med dem.

Ændringsforslag 172
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, 
stk. 1 og 3, gør det rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og hvordan det har taget hensyn 
hertil. Har det ikke taget hensyn til sådanne 
kommentarer, skal det begrundes.

3. Inden agenturet vedtager retningslinjer 
og regler, gør det rede for de kommentarer, 
det har modtaget under høringen, og 
hvordan det har taget hensyn hertil. Har det 
ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, 
skal det begrundes.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 173
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, stk. 
1 og 3, gør det rede for de kommentarer, 
det har modtaget under høringen, og 
hvordan det har taget hensyn hertil. Har det 
ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, 
skal det begrundes.

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de netrelaterede 
tekniske og kommercielle regler nævnt i 
artikel 2c, stk. 1 og 2, gør det rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og hvordan det har taget hensyn 
hertil. Har det ikke taget hensyn til sådanne 
kommentarer, skal det begrundes.

Or. de

Begrundelse

Også her er det påkrævet at begrænse det europæiske net af transmissionssystemoperatørers 
kompetencer til aspekter, som specifikt vedrører netspørgsmål.

Ændringsforslag 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af Transmissionssystem-
operatører på Gasområdet, jf. artikel 2a til 
2h, bæres af transmissionssystemope-
ratørerne og medtages i tarifberegningen.

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af Transmissionssystem-
operatører på Gasområdet, jf. artikel 2a til 
2h, bæres af EU’s almindelige budget.

Or. de

Begrundelse

Med artikel 2a til 2h, der er tilføjet som nye artikler, skal der skabes en ny struktur, som skal 
finansieres. Da det nye netværk tilknyttes EU-planet, skal dette også finansieres inden for EU-
budgettets rammer. En finansiering via tarifferne ville gøre det umuligt at kontrollere 
omkostningerne og i sidste ende også at evaluere den nye struktur.

Ændringsforslag 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af Transmissionssystem-
operatører på Gasområdet, jf. artikel 2a til 
2h, bæres af transmissionssystemope-
ratørerne og medtages i tarifberegningen.

Omkostningerne ved aktiviteterne i Det 
Europæiske Net af Transmissionssystem-
operatører på Gasområdet, jf. artikel 2a til 
2h, bæres af transmissionssystemope-
ratørerne og medtages i tarifberegningen.
De regulerende myndigheder skal kun 
godkende disse omkostninger, hvis de er 
rimelige og står i et passende forhold til 
aktiviteterne.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås, at de europæiske forbrugere kommer til at bære omkostningerne som følge af 
denne organisations ineffektivitet.
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Ændringsforslag 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2h udgår
Regionalt samarbejde mellem 

transmissionssystemoperatørerne

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør de en 
regional investeringsplan hvert andet år og 
kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
investeringsplan.
Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
investeringsplan, der er nævnt i artikel 2c, 
stk. 1, litra c).
2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering.
3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.
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Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og agenturet om dette 
spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

De eksisterende europæiske regler forhindrer ikke transmissionssystemoperatørerne i at gå 
længere end minimumskravene, og forhindrer dem ikke i at etablere et tæt samarbejde med 
nabolande. Fastlæggelsen af regionale områder vil uundgåeligt medføre en konsolidering af 
regionale markeder og skabe nye "grænser" inden for EU. Det giver ikke mening. I et 
sammenkoblet system skal pålideligheden og de grænseoverskridende strømme rent faktisk 
sikres globalt, hvilket anerkendes af UCTE i sammenslutningens seneste rapport om 
forsyningernes tilstrækkelighed fra januar 2008.

Ændringsforslag 177
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør de en 
regional investeringsplan hvert andet år og 
kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
investeringsplan.

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør de en 
regional netudviklingsplan hvert andet år 
og kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
netudviklingsplan.

Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den 10-årige
investeringsplan, der er nævnt i artikel 2c, 
stk. 1, litra c).

Den regionale netudviklingsplan må ikke 
være i strid med den 10-årige
netudviklingsplan, der er nævnt i artikel 
2c, stk. 1, litra c).

Or. en
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Begrundelse

Omtalen af en netudviklingsplan udgør en mere præcis afspejling af den forventede proces.

Ændringsforslag 178
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.
Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde 

inden for rammerne af Det 
Europæiske Net af 

Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 

gennemførelsen af opgaverne i 
artikel 2c, stk. 1. Blandt andet 

offentliggør de en regional 
investeringsplan hvert andet år og 

kan træffe investeringsbeslutninger 
på grundlag af denne regionale 

investeringsplan.

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk.1.  Blandt andet offentliggør de en 
regional netudviklingsplan hvert andet år.

Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
investeringsplan, der er nævnt i artikel 2c, 
stk. 1, litra c).

Den regionale netudviklingsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
netudviklingsplan, der er nævnt i artikel 
2c, stk. 1, litra c).

Or. de

Begrundelse

Netoperatørerne er bundet af de nationale regulerende myndigheders bestemmelser. Det 
Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører på Gasområdet kan derfor ikke træffe 
afgørelser, som er bindende for enkelte medlemmer. Forordningen bør anvende samme 
begrebsapparat som gasdirektivet. Dér anvendes begrebet netudviklingsplan og ikke 
investeringsplan.
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Ændringsforslag 179
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.
Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde 

inden for rammerne af Det 
Europæiske Net af 

Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 

gennemførelsen af opgaverne i 
artikel 2c, stk. 1. Blandt andet 

offentliggør de en regional 
investeringsplan hvert andet år og 

kan træffe investeringsbeslutninger 
på grundlag af denne regionale 

investeringsplan.

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk.1.  Blandt andet offentliggør de en 
regional netudviklingsplan hvert andet år 
og kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale
netudviklingsplan.

Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
investeringsplan, der er nævnt i artikel 2c, 
stk. 1, litra c).

Den regionale netudviklingsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
netudviklingsplan, der er nævnt i artikel 
2c, stk. 1, litra c).

Or. de

Begrundelse

Også her er det påkrævet at begrænse det europæiske net af transmissionssystemoperatørers 
kompetencer til aspekter, som specifikt vedrører netspørgsmål.

Ændringsforslag 180
Giles Chichester

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

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør de en 
regional investeringsplan hvert andet år og 
kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
investeringsplan.

1. Transmissionssystemoperatørerne 
etablerer et regionalt samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at bidrage til 
gennemførelsen af opgaverne i artikel 2c, 
stk. 1. Blandt andet offentliggør 
transmissionssystemoperatørerne for gas
en regional investeringsplan hvert andet år 
og kan træffe investeringsbeslutninger på 
grundlag af denne regionale 
investeringsplan.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring tjener til at klargøre, hvem der er ansvarlig for offentliggørelsen af 
investeringsplanen.

Ændringsforslag 181
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammerne af deres regionale 
samarbejde skal 
transmissionssystemoperatørerne sammen 
med hub- og lageroperatørerne etablere 
markedsbaserede og harmoniserede 
regionale balanceringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Det regionale samarbejde skal ikke kun omfatte transmissionssystemoperatører, men også 
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LNG-systemoperatører, hub- og lagersystemoperatører. Huboperatørerne spiller en vigtig 
rolle med hensyn til organiseringen af et regionalt balanceringsmarked. Hvis det regionale 
samarbejde derfor er begrænset til transmissionssystemoperatører, er der fare for, at der ikke 
tages tilstrækkeligt hensyn til disse led i naturgasværdikæden.

Ændringsforslag 182
Danutė Budreikaitė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den regionale investeringsplan bør 
omfatte projekter for tilslutning af anlæg i 
energiøerne til EU's 
gastransmissionsnetprojekter.

Or. lt

Begrundelse

Målsætningen om at skabe et regionalt samarbejde omfatter også tilslutningen af EU's 
"energiøer".

Ændringsforslag 183
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af 
nettet, og fremmer udviklingen af 
energibørser, fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet gennem 
implicitte auktioner og integreringen af 

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre kapacitetsforvaltningen, fordelingen 
af grænseoverskridende kapacitet gennem 
gennemsigtige og ikkediskriminerende 
mekanismer og integreringen af 
mekanismerne for balancering ved 
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mekanismerne for balancering. transporten af gas gennem forskellige 
transmissionssystemoperatørers net i et 
område og fremme udviklingen af 
energibørser. Denne funktion kan 
varetages af en enhed eller et organ, som 
oprettes med henblik på at udføre en eller 
flere funktioner, der typisk overdrages til
transmissionssystemoperatøren, og som 
skal være underlagt kravene i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette tjener til at afklare og sikre, at ansvaret for det regionale samarbejde tillægges 
transmissionssystemoperatørerne eller en enhed eller et organ med det formål at varetage en 
eller flere funktioner, som typisk tillægges transmissionssystemoperatøren. TSO'erne i 
området har ansvaret for den optimale kapacitetsforvaltning, allokeringen af 
grænseoverskridende kapacitet og integreringen af balanceringsmekanismer, såfremt en 
speditør ønsker at transportere gas gennem flere net.

Ændringsforslag 184
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering.

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger som supplement 
til etableringen af regionale uafhængige 
systemoperatører for at sikre den bedst 
mulige forvaltning af nettet, og fremmer 
udviklingen af energibørser, fordelingen af 
grænseoverskridende kapacitet gennem 
implicitte auktioner og integreringen af 
mekanismerne for balancering.

Alle sammenkoblingslinjer og beslægtet 
infrastruktur drives uanset 
adskillelsesordning af en regional 
uafhængig systemoperatør. Disse 
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regionale uafhængige systemoperatører 
kan drive en eller flere 
sammnenkoblingslinjer fra den samme 
grænse eller forskellige grænser, uden at 
udstrækningen af det net, de driver, 
mindskes.

Or. en

Begrundelse

Regionale uafhængige systemoperatører sikrer en ikkediskriminerende drift af de mest 
følsomme infrastrukturer til udvikling af det indre marked og udgør et glimrende instrument 
til forenkling af langdistancehandelen.

Ændringsforslag 185
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
reserveeffekt og balancering.

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte eller 
eksplicitte auktioner efter fælles 
beslutning, som træffes af de involverede 
transmissionssystemoperatører, og 
integreringen af mekanismerne for 
reserveeffekt og balancering.

Or. en

Begrundelse

Selv om implicitte auktioner er et økonomisk effektivt redskab til fordeling af 
grænseoverskridende kapacitet, er de ikke altid hensigtsmæssige, da de ikke er tilpasset nye 
regionale energimarkeder som følge af liberaliseringen og ikke sikrer en tilstrækkelig 
grænseoverskridende gastransmission på lang sigt (på måneds- eller årsbasis).
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Ændringsforslag 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem implicitte auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering.

2. Transmissionssystemoperatørerne 
fremmer driftsordninger, der er med til at 
sikre den bedst mulige forvaltning af nettet, 
og fremmer udviklingen af energibørser, 
fordelingen af grænseoverskridende 
kapacitet gennem auktioner og 
integreringen af mekanismerne for 
balancering.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå fortolkninger, som begrænser den frie konkurrence.

Ændringsforslag 187
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Transmissionssystemoperatører skal 
maksimere den grænseoverskridende 
kapacitet, de tilbyder markedet, og sikre 
harmoniseringen af reglerne for 
allokering og afbrydelse af kapacitet på 
begge sider af en grænse, samtidig med at 
de påser, at de ikke forskelsbehandler 
netbrugerne.
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Or. en

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne bør forpligtes mere eksplicit til at maksimere den 
forhåndenværende grænseoverskridende kapacitet. Transmissionssystemoperatørerne må 
herunder ikke forskelsbehandle leverandørerne.

Ændringsforslag 188
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

udgår

Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og agenturet om dette 
spørgsmål."

Or. en

Begrundelse

Regionale markeder bør være et første skridt i retning af et fuldt integreret europæisk marked 
og må ikke fastlægges geografisk af Kommissionen.
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Ændringsforslag 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

udgår

Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og agenturet om dette 
spørgsmål.

Or. de

Begrundelse

Det regionale samarbejde organiseres inden for netværkets rammer. Hvordan samarbejdet 
finder sted, og ved hjælp af hvilken organisationsplan det skal sikres, skal fastsættes i 
netværkets vedtægter. Der kræves ingen særlig vedtagelse af Kommissionen, og den er ikke 
hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 190
Herbert Reul

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

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den 

enkelte regionale 
samarbejdsstruktur dækker. Denne 
foranstaltning, der har til formål at 

ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning

ved at supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 

artikel 14, stk. 2.

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2. 

Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og agenturet om dette 
spørgsmål.

Kommissionen hører Det Europæiske Net 
af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, ENTSOG og agenturet om 
dette spørgsmål.

Or. de

Begrundelse

ENTSO/ENTSOG inddrages generelt i udviklingen af direktiverne, da ENTSO/ENTSOG kan 
bidrage med praktiske og økonomiske erfaringer i forbindelse med oprettelse, drift og brug af 
nettene.

Ændringsforslag 191
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. Den 
bør herunder tage højde for forekomsten 
af "energiøer" i EU og for vanskeligt 
tilgængelige regioners situation, for 
hvilke det er nødvendigt at etablere 



AM\717804DA.doc 25/92 PE404.708v01-00

DA

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

Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og agenturet om dette 
spørgsmål.

Kommissionen kan høre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og agenturet om dette 
spørgsmål.

Or. ro

Begrundelse

Når den skal fastlægge geografiske områder, bør Kommissionen tage hensyn til 
transmissionsnettenes aktuelle situation og de reelle sammenkoblingsmuligheder samt de 
faktiske muligheder for etablering af sammenkoblinger mellem disse områder.

Ændringsforslag 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Denne foranstaltning, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk. 2.

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker, men 
udelukkende efter høring af de 
medlemsstater, der er beliggende i dette 
område. Denne foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 2.

Or. ro
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Begrundelse

Det er medlemsstaterne, som bedst kender deres egen kapacitet og samarbejdsmulighederne 
under hensyntagen til den foreliggende situation, produktionskapaciteten og 
gasforsyningsbehovene i nabolandene.

Ændringsforslag 193
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 3, stk. 1, første afsnit, erstattes 
med følgende:
1. De tariffer, eller metoder til beregning 
af disse, som 
transmissionssystemoperatører og LNG-
systemoperatører anvender, og som er 
godkendt af de regulerende 
myndigheder i medfør af artikel 25, stk. 
2, i direktiv 2003/55/EF, samt de tariffer, 
der er offentliggjort i medfør af artikel 
18, stk. 1, i samme direktiv, skal være 
gennemsigtige, tilgodese behovet for 
systemintegritet og forbedring deraf og 
afspejle de faktiske omkostninger, for så 
vidt som sådanne omkostninger svarer 
til en effektiv og strukturelt 
sammenlignelig netoperatørs 
omkostninger og er gennemsigtige, 
samtidig med at de giver et rimeligt 
investeringsafkast [...]. Tarifferne, eller 
metoderne til beregning af disse, skal 
anvendes på en ikkediskriminerende 
måde.

Or. en

(Ændring af gældende artikel 3, stk. 1, i forordning 1775/2005)
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Begrundelse

Gældende bestemmelser i artikel 3 om benchmarking af tariffer i tilfælde, hvor der findes en 
effektiv konkurrence mellem rørledninger, har resulteret i ikkeomkostningsbaserede tariffer i 
et stort antal transmissionssystemer i hele Europa. De negative følger for gasforbrugerne i 
form af højere netafgifter eller energipriser er vanskelige at bestemme, men de må anses for 
betydelige.

Ændringsforslag 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Artikel 3, stk. 1, første afsnit, erstattes 
med følgende:
"1. De tariffer, eller metoder til 
beregning af disse, som 
transmissionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører eller 
lagersystemoperatører anvender, og som 
er godkendt af de regulerende 
myndigheder i medfør af artikel 25, stk. 
2, i direktiv 2003/55/EF, samt de tariffer, 
der er offentliggjort i medfør af artikel 
18, stk. 1, i samme direktiv, skal være 
gennemsigtige, tilgodese behovet for 
systemintegritet og forbedring deraf og 
afspejle de faktiske omkostninger, for så 
vidt som sådanne omkostninger svarer 
til en effektiv og strukturelt 
sammenlignelig netoperatørs 
omkostninger og er gennemsigtige, 
samtidig med at de giver et rimeligt 
investeringsafkast [...]. Tarifferne, eller 
metoderne til beregning af disse, skal 
harmoniseres og anvendes på en 
ikkediskriminerende måde."

Or. en
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(Tilføjelse af tekst i starten og slutningen og sletning af tekst nær slutningen af artikel 3, stk. 
1, første afsnit, i forordning 1775/2005)

Begrundelse

De gældende bestemmelser om benchmarking af tariffer har i tilfælde, hvor der forekommer 
en effektiv konkurrence mellem rørledninger, resulteret i ikkeomkostningsbaserede tariffer i et 
stort antal transmissionssystemer i hele Europa. De negative følger for gasforbrugerne i form 
af højere netafgifter eller energipriser må anses for betydelige. Det foreslås derfor at 
fastlægge en omkostningsbaseret tilgang som eneste metode til beregning af tariffer for 
transmissions-, oplagrings- og LNG-tjenester.

Ændringsforslag 195
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, erstattes 
med følgende:
Tarifferne, eller metoderne til beregning 
af disse, skal bidrage til en effektiv 
handel med gas samt konkurrence på 
markedet, samtidig med at 
krydssubsidiering mellem netbrugerne 
undgås, og samtidig med at der anspores 
til investeringer og opretholdes eller 
skabes interoperabilitet for 
transmissionsnet. Nye investeringer kan 
omfattes af særlige reguleringstiltag.

Or. en

(Tilføjelse af tekst til gældende artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i forordning 1775/2005)

Begrundelse

Gældende bestemmelser i artikel 3 om benchmarking af tariffer i tilfælde, hvor der findes en 
effektiv konkurrence mellem rørledninger, har resulteret i ikkeomkostningsbaserede tariffer i 
et stort antal transmissionssystemer i hele Europa. De negative følger for gasforbrugerne i 
form af højere netafgifter eller energipriser er vanskelige at bestemme, men de må anses for 
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betydelige.

Ændringsforslag 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, erstattes 
med følgende:
"Tarifferne, eller metoderne til 
beregning af disse, skal bidrage til en 
effektiv handel med gas samt 
konkurrence på markedet, samtidig med 
at krydssubsidiering mellem 
netbrugerne undgås, og samtidig med at 
der anspores til investeringer og 
opretholdes eller skabes interoperabilitet 
for transmissionsnet. Nye investeringer 
kan omfattes af særlige reguleringstiltag."

Or. en

(Tilføjelse af tekst i slutningen af artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i forordning 1775/2005)

Begrundelse

Det kunne overvejes at træffe særlige reguleringstiltag for nye investeringer.

Ændringsforslag 197
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Tariffer for netbrugere skal fastsættes "Medlemsstaterne kan beslutte, at tariffer
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særskilt og uafhængigt for hvert entrypunkt 
til og exitpunkt fra transmissionssystemet. 
Netafgifter må ikke beregnes ud fra 
kontraktmæssigt fastsatte transportruter."

for netbrugere skal fastsættes særskilt og 
uafhængigt for hvert entrypunkt til og 
exitpunkt fra transmissionssystemet, og at 
netafgifter ikke beregnes ud fra 
kontraktmæssigt fastsatte transportruter."

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at iværksætte entry- og exittariffer bør overlades til medlemsstaterne. 
Bortset fra den positive konsekvens, at gas kan handles på større lokaliteter, har entry-
exittariffer i de fleste tilfælde den negative følge, at de ikke fuldt ud afspejler de faktiske 
transportomkostninger. Desuden bør der ved fastsættelsen af entry-exittariffer tages hensyn 
til tarifsystemet for distributionsnettet, der henhører under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit 4a:
"Tarifferne, eller metoderne til beregning 
af disse, skal anvendes på en 
ikkediskriminerende måde og gøres 
gennemsigtige."

Or. en

(I artikel 3, stk. 1, tilføjes et femte afsnit)

Begrundelse

Gennemsigtighed, hvad angår tariffer og metoderne til fastsættelse af disse, er en vigtig 
forudsætning for et velfungerende indre marked.
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Ændringsforslag 199
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel 4a indsættes:
"Artikel 4a
TSO'ernes tekniske samarbejde med 
tredjelande
1. De nationale regulerende myndigheder 
arrangerer et teknisk samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatørerne og 
TSO'erne i tredjelande.
2. Hvis der forekommer 
uoverensstemmelser med de regler og 
forskrifter, agenturet har fastsat, anmoder 
den nationale regulerende myndighed 
agenturet om en udredning."

Or. xm

Begrundelse

Det præciseres ikke i forordningen, hvorledes samarbejdet med TSO'erne i tredjelande skal 
gennemføres på det tekniske plan.

Ændringsforslag 200
David Martin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 4 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre, at de tilbyder tjenester på et ikke-
diskriminerende grundlag til alle 
netbrugere, der tilgodeser efterspørgsel på 

a) sikre, at de tilbyder tjenester på et ikke-
diskriminerende grundlag til alle 
netbrugere, der tilgodeser efterspørgsel på 
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markedet; når en LNG- eller 
lagersystemoperatør tilbyder samme ydelse 
til forskellige kunder, skal det sket på 
ensartede aftalevilkår

markedet; når en LNG- eller 
lagersystemoperatør på samme tid tilbyder 
samme ydelse til forskellige kunder, skal 
det sket på ensartede aftalevilkår

Or. en

Begrundelse

Kontraktmæssige vilkår og betingelser ændrer sig over tid, så det kun er muligt at 
sammenligne vilkår og betingelser for samme tjenester, som udføres på et og samme 
tidspunkt.

Ændringsforslag 201
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 4 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Aftalemæssige begrænsninger af den 
fornødne mindstestørrelse af kapacitet ved 
en LNG-facilitet og af lagerkapacitet skal 
være teknisk begrundede og tillade mindre 
lagerbrugere adgang til lagerydelser.

5. Aftalemæssige begrænsninger af den 
fornødne mindstestørrelse af kapacitet ved 
en LNG-facilitet og af lagerkapacitet skal 
være teknisk begrundede og tillade mindre 
lagerbrugere adgang til lagerydelser.
Vilkårene vedrørende solvensgarantier 
offentliggøres i EU-Tidende og 
fremsendes til Kommissionen og 
agenturet til udtalelse. Kommissionen og 
agenturet afgiver en udtalelse inden for 
en frist af 30 dage.

Or. ro

Begrundelse

Principperne om gennemsigtighed og ikkediskriminering sikrer ens betingelser for alle 
operatører og beskytter forbrugernes interesser.
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Ændringsforslag 202
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 4 a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Anlægsoperatører, der er undtaget i 
medfør af artikel 22 i direktiv 2003/55/EF, 
skal med hensyn til den kapacitet, som er 
til rådighed for tredjepartsadgang, og de 
tjenester, de skal levere tredjeparter:
a) offentliggøre relevante oplysninger, 
især data om anvendelse og udbud af 
tjenester, inden for en tidsramme, som er 
kompatibel med de rimelige kommercielle 
behov, som brugerne af LNG-anlæggene 
måtte have
b) offentliggøre de relevante betingelser, 
som anvendes, sammen med den tekniske 
information, som er nødvendig for, at 
LNG-brugerne kan opnå en effektiv 
adgang til LNG-anlægget
c) tilbyde ubrugt LNG-anlægskapacitet 
inden for en tidsramme, som er 
kompatibel med de rimelige kommercielle 
behov, som brugerne af LNG-anlæggene 
måtte have.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende LNG-anlæg (13) undtagen én har reguleret tredjepartsadgang. De fleste nye 
projekter (nye anlæg eller udvidelser) har anmodet om at blive undtaget fra ordningen om 
tredjepartsadgang i henhold til artikel 22 i gasdirektivet 2003/55/EF. Indtil videre er alle 
anmodninger herom blevet efterkommet. Derfor bør der også gælde en række minimumskrav 
for de undtagede anlæg, hvad angår de tjenester, de skal levere tredjeparter i henhold til de 
betingelser, som er fastsat for en sådan undtagelse.
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Ændringsforslag 203
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra a a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) I artikel 5, erstattes stk. 2, litra a), 
med følgende:
"(a) give passende økonomiske signaler 
med henblik på en effektiv og maksimal 
udnyttelse af den tekniske kapacitet,
fremme investeringer i ny infrastruktur 
og fremme grænseoverskridende 
gashandel."

Or. en

(Med dette ændringsforslag tilføjes tekst til den gældende artikel 5, stk. 2, litra a), i 
forordning 1775/2005)

Begrundelse

Adgangen til transportkapacitet og dermed anvendelsen af egnede 
kapacitetstildelingsmekanismer og procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, 
som sikrer en effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, er af afgørende betydning 
for etableringen af et fælles europæisk gasmarked. Artikel 5 bør ændres, idet der indføjes en 
grænseoverskridende dimension for kapacitetsallokeringsmekanismerne og procedurerne for 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Ændringsforslag 204
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Transmissionssystemoperatører 
gennemfører og offentliggør ikke-diskrimi-

"3. Transmissionssystemoperatører 
gennemfører og offentliggør ikke-diskrimi-
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nerende og gennemsigtige procedurer for 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger 
efter følgende principper:

nerende og gennemsigtige procedurer for 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger, 
som fremmer grænseoverskridende 
gashandel og er baseret på følgende 
principper:

a) I tilfælde af aftalemæssige 
kapacitetsbegrænsninger skal 
transmissionssystemoperatører tilbyde 
uudnyttet kapacitet på det primære marked 
i det mindste en dag frem og som 
afbrydelig kapacitet

a) for at forebygge aftalemæssige 
kapacitetsbegrænsninger skal 
transmissionssystemoperatører tilbyde 
uudnyttet kapacitet på det primære marked 
i det mindste en dag forud"

b) Brugere af nettet har ret til at 
videresælge eller overdrage deres 
uudnyttede aftalte kapacitet på det 
sekundære marked. Medlemsstaterne kan 
kræve, at brugerne af nettet anmelder dette 
til transmissionssystemoperatøren eller 
oplyser denne herom."

Or. en

Begrundelse

Adgangen til transportkapacitet og dermed anvendelsen af egnede 
kapacitetstildelingsmekanismer og procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, 
som sikrer en effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, er af afgørende betydning 
for etableringen af et fælles europæisk gasmarked. Artikel 5 bør ændres, idet der indføjes en 
grænseoverskridende dimension for kapacitetsallokeringsmekanismerne og procedurerne for 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Ændringsforslag 205
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I tilfælde af aftalemæssige 
kapacitetsbegrænsninger skal 
transmissionssystemoperatører tilbyde 
uudnyttet kapacitet på det primære marked 
i det mindste en dag frem og som 

a) I tilfælde af aftalemæssige 
kapacitetsbegrænsninger skal 
transmissionssystemoperatører tilbyde 
uudnyttet kapacitet på det primære marked 
i det mindste en dag frem og som 
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afbrydelig kapacitet. afbrydelig kapacitet under overholdelse af 
principperne om ikkediskriminering og fri 
konkurrence.

Or. ro

Begrundelse

Principperne om gennemsigtighed og ikkediskriminering sikrer ens vilkår for alle operatører 
og beskytter forbrugernes interesser.

Ændringsforslag 206
Dominique Vlasto

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I tilfælde af aftalemæssige 
kapacitetsbegrænsninger skal 
transmissionssystemoperatører tilbyde 
uudnyttet kapacitet på det primære marked 
i det mindste en dag frem og som 
afbrydelig kapacitet

a) I tilfælde af aftalemæssige 
kapacitetsbegrænsninger skal 
transmissionssystemoperatører tilbyde 
uudnyttet kapacitet på det primære marked 
i det mindste en dag frem og som 
afbrydelig kapacitet, for så vidt som dette 
ikke er til hinder for gennemførelsen af 
langtidsforsyningskontrakter

Or. fr

Begrundelse

Der skal ved udarbejdelsen af reglerne for håndtering af overbelastningssituationer tages 
højde for tranmissionssystemoperatørernes forpligtelser over for slutforbrugeren og med 
hensyn til forsyningssikkerheden (forekomsten af langtidsforsyningskontrakter).
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Ændringsforslag 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra b a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) I artikel 5 indføjes følgende stykke:
"3a. Når kapacitet, der er aftalt i 
gældende transportkontrakter, forbliver 
uudnyttet, og der opstår aftalemæssig 
kapacitetsbegrænsning, finder 
bestemmelserne i stk. 3 anvendelse, 
medmindre dette er i strid med kravene i 
de gældende transportkontrakter. Såfremt 
dette udgør et brud på de gældende 
transportkontrakter, skal 
transmissionssystemoperatørerne efter 
høring af de kompetente myndigheder 
fremsætte en anmodning over for 
netbrugeren om anvendelse af uudnyttet 
kapacitet på det sekundære marked i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af en bestemmelse, som blev slettet i forordning 1775/2005.

Ændringsforslag 208
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6. Transmissionssystemoperatørerne "6. Transmissionssystemoperatørerne 
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bedømmer jævnligt markedets efter-
spørgsel efter nye investeringer. Når de 
planlægger nye investeringer, bedømmer 
transmissionssystemoperatørerne 
markedets efterspørgsel."

bedømmer jævnligt markedets efter-
spørgsel efter nye investeringer. Når de 
planlægger nye investeringer, bedømmer 
transmissionssystemoperatørerne 
markedets efterspørgsel, idet de tager 
hensyn til forsyningssikkerhedskriterier."

Or. en

Begrundelse

Markedets efterspørgsel bør ikke være det eneste kriterium, der tages hensyn til ved 
planlægningen af nye investeringer. Forsyningssikkerheden er et element af største betydning 
og kan ikke opretholdes, hvis infrastrukturerne kun er udformet med henblik på at opfylde 
efterspørgslen, og der f.eks. ikke er taget højde for mulige fejl i transmissionsinfrastrukturen.

Ændringsforslag 209
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra d a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Følgende tilføjes som stk. 6a:

"(6a) I tilfælde af langsigtede fysiske 
flaskehalse afhjælper 
transmissionssystemoperatører 
flaskehalse ved at udvide de eksisterende 
kapaciteter med nye kapaciteter på 
grundlag af markedets efterspørgsel. For 
at kunne vurdere markedets efterspørgsel 
er transmissionssystemoperatører 
forpligtet til at gennemføre en "open 
season"-procedure."

Or. de

Begrundelse

Ved det nye stk. 7 i artikel 5 fastlægges, at transmissionssystemoperatørernes pligt til at 
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håndtere flaskehalse også indebærer at afhjælpe flaskehalse på lang sigt ved at foretage 
investeringer i nye infrastrukturer i henhold til markedets efterspørgsel, som blev fastslået i 
"open season"-procedurer (nyttig ved undersøgelse af markedets behov og i givet fald en i 
videst muligt omfang gennemsigtig og diskrimineringsfri tildeling af kapaciteter eller 
tredjepartsnetadgang). Ved stk. 7 i artikel 5 forpligtes transmissionssystemoperatører til at 
afholde "open season"-procedurer.

Ændringsforslag 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra d a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Følgende stykke 6a tilføjes:
"6a. I tilfælde af en langvarig fysisk 
kapacitetsbegrænsning iværksætter 
transmissionssystemoperatørerne 
langsigtet håndtering af 
kapacitetsbegrænsningen ved at løse 
denne gennem tilføjelse af ny kapacitet i 
overensstemmelse med markedets 
efterspørgsel. 
Transmissionssystemoperatørerne 
iværksætter "open season"-procedurer 
med henblik på vurderingen af markedets 
efterspørgsel."

Or. en

Begrundelse

Ifølge dette ændringsforslag skal TSO'ernes langsigtede håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger omfatte ansvaret for at løse langvarige kapacitetsbegrænsninger 
gennem investeringer i nye infrastrukturer i overensstemmelse med markedets efterspørgsel, 
der kortlægges i "open season"-procedurer. TSO'erne skal have ansvaret for iværksættelsen 
af "open season"-procedurer.
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Ændringsforslag 211
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra d a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Følgende stykke 6a tilføjes:
"6a. For at forebygge langvarige fysiske 
kapacitetsbegrænsninger iværksætter 
transmissionssystemoperatørerne 
langsigtet håndtering af 
kapacitetsbegrænsningerne, idet de løser 
disse ved at tilføje ny kapacitet i 
overensstemmelse med markedets 
efterspørgsel."

Or. en

(Med dette ændringsforslag indføjes et nyt afsnit i gældende artikel 5 i forordning 1775/2005)

Begrundelse

Efter bestemmelserne i det nye afsnit 6a i artikel 5 skal TSO'ernes langsigtede håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger omfatte ansvaret for at løse langvarige kapacitetsbegrænsninger 
ved at investere i nye infrastrukturer i overensstemmelse med markedets efterspørgsel, der 
kortlægges i "open season"-procedurer. TSO'erne skal have ansvaret for iværksættelsen af 
"open season"-procedurer.

Ændringsforslag 212
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7 – litra d b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) Følgende stykke 6b tilføjes:
"6b. De nationale regulerende 
myndigheder overvåger håndteringen af 
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kapacitetsbegrænsninger i de nationale 
gassystemer og sammenkoblingslinjer. 
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger, herunder 
kapacitetsallokering, til de nationale 
regulerende myndigheder med henblik på 
godkendelse. De nationale regulerende 
myndigheder kan anmode om ændringer 
af disse regler, inden de godkender dem."

Or. en

(Med dette ændringsforslag indføjes et nyt afsnit i gældende artikel 5 i forordning 1775/2005)

Begrundelse

For at sikre en effektiv gennemførelse skal det fremgå klart i forordning 1775/2005, at 
procedurerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger skal godkendes formelt af de 
regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der stilles så megen lagerkapacitet og 
kapacitet ved en LNG-facilitet til rådighed 
for markedsdeltagerne som muligt uden 
skade for systemets integritet og drift.

1. Der stilles så megen lagerkapacitet og 
kapacitet ved en LNG-facilitet til rådighed 
for markedsdeltagerne som muligt uden 
skade for systemets integritet og drift 
baseret på forhåndsreguleret adgang til 
alle gaslagre i EU under behørig 
hensyntagen til lageranlæggenes 
geografiske karakteristika og lagringens 
mangeartede funktioner, herunder sikring 
af forsyningssikkerhed og 
markedsfremme.

Or. en
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Begrundelse

Reguleret adgang til lagerfaciliteter er af største betydning både for at sikre solidariteten 
mellem medlemsstaterne på gasområdet og for markedets funktion. For at opretholde en 
gennemsigtig og sikker udnyttelse af lagerkapaciteten i EU skal de regulerende myndigheder 
på forhånd fastsætte detaljerede regler for adgangen til disse lagre under behørig 
hensyntagen til emnets komplekse karakter, de forskellige lagres geologiske karakteristika og 
afvejningen mellem forsyningssikkerhed og markedsfremme.

Ændringsforslag 214
Dominique Vlasto

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 5 a – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages i forbindelse med disse 
foranstaltninger hensyn til det 
pågældende systems integritet og 
forsyningssikkerheden.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge det princip, der er fastslået i retningslinjerne vedrørende principperne for håndtering 
af overbelastningssituationer i transmissionsnettene, skal der ved udarbejdelsen af reglerne 
for håndtering af overbelastningssituationer tages hensyn til transmissionsoperatørernes 
forpligtelser over for slutforbrugeren og infrastrukturernes fysiske karakteristika.

Ændringsforslag 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra a a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) følgende stk. 4a indsættes:
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4a. Hvis en transmissionssystemoperatør 
mener, at han af fortrolighedshensyn ikke 
er berettiget til at offentliggøre alle de 
krævede data, skal han anmode de 
kompetente myndigheder om tilladelse til 
at begrænse offentliggørelsen, hvad angår 
det eller de pågældende punkter.
De kompetente myndigheder giver eller 
nægter tilladelsen fra sag til sag, navnlig 
under hensyntagen til behovet for at 
respektere legitime kommercielle 
fortroligheder og opfylde målsætningen 
om at skabe et konkurrencebaseret indre 
gasmarked. Hvis tilladelsen gives, skal 
den forhåndenværende kapacitet 
offentliggøres uden angivelse af de 
numeriske data, som ville bryde 
fortroligheden.
Den i dette stykke omhandlede tilladelse 
vil ikke blive givet i tilfælde, hvor to eller 
flere netbrugere har indgået aftale om 
kapacitet i samme punkt.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genindsættes en bestemmelse, der blev slettet i forordning 
1775/2005.

Ændringsforslag 216
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5 ophæves. udgår

Or. de
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Begrundelse

"3-Minus"-reglen er også påkrævet for netområdet (jf. ændringsforslag til artikel 6a, stk. 2), 
dvs. Kommissionens udeladelse af artikel 6, stk. 5, skal annulleres. 

Ændringsforslag 217
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5 ophæves. udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at "3-Minus"-reglen (jf. artikel 6a, stk. 2) også finder anvendelse på 
netområdet. Sletningen af artikel 6, stk. 5, skal ophæves, da den ville have negative følger, 
idet økonomisk følsomme oplysninger ville være tilgængelige for andre markedsdeltagere. I 
områder med færre end tre brugere har markedsdeltagerne mulighed for at overvåge købs- og 
salgspositionerne og således manipulere med priserne. Der bør tilvejebringes en balance 
mellem gennemsigtighed og fortrolighedshensyn.

Ændringsforslag 218
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5 ophæves. udgår

Or. de
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Begrundelse

Den hidtil gældende "3-minus"-regel bør bevares. Enhver transport- og lagerkundes ret til 
fortrolig behandling af sine data (f.eks. transportmængder) må ikke begrænses således, at der 
kan drages konklusioner om kundens ageren på handelsmarkedet. 
Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at sørge for, at data, som indeholder netop 
sådanne informationer, udelukkende stilles til rådighed for den kompetente regulerende 
myndighed. 

Ændringsforslag 219
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra b a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Stk. 5 affattes således:

Netbrugere kan [...] af 
fortrolighedsårsager opfordre 
transmissionssystemoperatører til at 
undlade offentliggørelse af sådanne data i 
henhold til første punktum, hvis 
offentliggørelsen af disse ville krænke 
netbrugernes drifts- og 
forretningshemmeligheder. I så fald 
ansøger transmissionssystemoperatøren 
den kompetente myndighed om at tillade 
begrænset offentliggørelse af det 
pågældende punkt eller de pågældende 
punkter,
Den kompetente myndighed giver eller 
undlader at give tilladelsen på basis af det 
enkelte tilfælde, hvor der især tages højde 
for den nødvendige legitime beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og den 
offentlige interesse i offentliggørelsen.  
Hvis tilladelsen gives, offentliggøres den 
disponible kapacitet uden angivelse af de 
numeriske data, som ville være i strid med 
fortroligheden. 
En tilladelse i henhold til dette stykke 
gives ikke, hvis tre eller flere netbrugere 
har kontraheret kapacitet på det samme 
punkt.

Or. de

Begrundelse

Den hidtil gældende "3-minus"-regel bør bevares. Enhver transport- og lagerkundes ret til 
fortrolig behandling af sine data (f.eks. transportmængder) må ikke begrænses således, at der 
kan drages konklusioner om kundens ageren på handelsmarkedet. 
Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at sørge for, at data, som indeholder netop 
sådanne informationer, udelukkende stilles til rådighed for den kompetente regulerende 
myndighed. 
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Ændringsforslag 220
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra b a (ny)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Stk. 5 affattes således:

Netbrugere kan af fortrolighedsårsager 
opfordre transmissionssystemoperatører 
til at undlade offentliggørelse af sådanne 
data i henhold til artikel 6, stk. 6, hvis 
offentliggørelsen af disse ville krænke 
netbrugerens drifts- og 
forretningshemmeligheder. I så fald 
ansøger transmissionssystemoperatøren 
den kompetente myndighed om at tillade 
begrænset offentliggørelse af det 
pågældende punkt eller de pågældende 
punkter.
Den kompetente myndighed giver eller 
undlader at give tilladelsen på basis af det 
enkelte tilfælde, hvor der især tages højde 
for den nødvendige legitime beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og den 
offentlige interesse i offentliggørelsen.
Hvis tilladelsen gives, offentliggøres den 
disponible kapacitet uden angivelse af de 
numeriske data, som ville være i strid med 
fortroligheden.
En tilladelse i henhold til dette stykke 
gives ikke, hvis tre eller flere netbrugere 
har kontraheret kapacitet på det samme 
punkt.

Or. de

Begrundelse

En udeladelse af "3-minus"-reglen i artikel 5 ville få negative konsekvenser, da 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger om netbrugere ville være tilgængelige for andre 
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markedsdeltagere/konkurrenter. I regioner med under tre brugere kunne markedsaktører 
eventuelt få indblik i disse brugeres salgs- og leveringspriser og dermed manipulere 
prisdannelsen. Markedspriserne kunne manipuleres ved at foretage gassalg på det tidspunkt, 
hvor markedsaktørernes efterspørgsel på gas er størst. 

Ændringsforslag 221
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra c
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og bagud-
rettede oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af nomineringer, 
prognoser og realiserede strømme ind og 
ud af systemet. De offentliggjorte oplys-
ningers detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder over.

"7. Netbrugere kan anmode
transmissionssystemoperatørerne om, at 
sådanne data forbliver fortrolige, hvis de 
finder, at disse indeholder drifts- og 
forretningshemmeligheder. I så fald skal 
transmissionssystemoperatøren anmode 
den kompetente myndighed om tilladelse 
til at begrænse offentliggørelsen, hvad 
angår det eller de pågældende punkter.

Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør de foranstaltninger, der træffes 
for at skabe balance i systemet, såvel som 
de udgifter og indtægter, foranstaltningerne 
medfører.

De kompetente myndigheder giver eller 
nægter at give tilladelsen fra sag til sag. 
Hvis tilladelsen gives, skal den 
forhåndenværende kapacitet 
offentliggøres uden angivelse af de 
numeriske data, som ville bryde 
fortroligheden. 

De berørte markedsdeltagere stiller de i 
denne artikel omhandlede data til rådighed 
for transmissionssystemoperatørerne."

Den i dette stykke omhandlede tilladelse 
vil ikke blive givet i tilfælde, hvor tre eller 
flere netbrugere har indgået aftale om 
kapacitet i samme punkt."

Or. en
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Ændringsforslag 222
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra c
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Transmissionssystemoperatører 
skal offentliggøre både 

fremadrettede og bagudrettede 
oplysninger om udbud og 

efterspørgsel på grundlag af 
nomineringer, prognoser og 

realiserede strømme ind og ud af 
systemet. De offentliggjorte oplys-

ningers detaljeringsgrad skal 
afspejle de oplysninger, 

transmissionssystemoperatøren 
råder over.

(7) Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og bagud-
rettede relevante oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af nomineringer, 
prognoser og realiserede strømme ind og 
ud af systemet. De offentliggjorte oplys-
ningers detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder over, 
såfremt ingen legitime 
forretningshemmeligheder er berørt af 
dette.

Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør de foranstaltninger, der træffes 
for at skabe balance i systemet, såvel som 
de udgifter og indtægter, foranstaltningerne 
medfører.

Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør de foranstaltninger, der træffes 
for at skabe balance i systemet, såvel som 
de udgifter og indtægter, foranstaltningerne 
medfører, for den kompetente regulerende 
myndighed.

De berørte markedsdeltagere stiller de i 
denne artikel omhandlede data til rådighed 
for transmissionssystemoperatørerne."

De berørte markedsdeltagere stiller de i 
denne artikel omhandlede data til rådighed 
for transmissionssystemoperatørerne.

Or. de

Begrundelse

Den hidtil gældende "3-minus"-regel bør bevares. Enhver transport- og lagerkundes ret til 
fortrolig behandling af sine data (f.eks. transportmængder) må ikke begrænses således, at der 
kan drages konklusioner om kundens ageren på handelsmarkedet. 
Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at sørge for, at data, som indeholder netop 
sådanne informationer, udelukkende stilles til rådighed for den kompetente regulerende 
myndighed. 
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Ændringsforslag 223
Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra c
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og bagud-
rettede oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af nomineringer, 
prognoser og realiserede strømme ind og 
ud af systemet. De offentliggjorte oplys-
ningers detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder over.

"7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og bagud-
rettede oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af nomineringer, 
prognoser og realiserede strømme ind og 
ud af systemet. De offentliggjorte oplys-
ningers detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder over.

Transmissionssystemoperatørerne 
offentliggør de foranstaltninger, der træffes 
for at skabe balance i systemet, såvel som
de udgifter og indtægter, foranstaltningerne 
medfører.

Transmissionssystemoperatørerne skal give 
den nationale regulerende myndighed 
adgang til oplysninger om de 
foranstaltninger, der træffes for at skabe 
balance i systemet, samt om de udgifter og 
indtægter, foranstaltningerne medfører.

De berørte markedsdeltagere stiller de i 
denne artikel omhandlede data til rådighed 
for transmissionssystemoperatørerne."

De berørte markedsdeltagere stiller de i 
denne artikel omhandlede data til rådighed 
for transmissionssystemoperatørerne."

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger er kommercielt følsomme og kunne stille transmissionssystemoperatørerne 
ringere på markedet.

Ændringsforslag 224
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra c
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og bag-
udrettede oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af nomineringer, 
prognoser og realiserede strømme ind og 
ud af systemet. De offentliggjorte oplys-
ningers detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder over.

"7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre bagudrettede oplysninger om 
udbud og efterspørgsel på grundlag af 
realiserede strømme ind og ud af systemet. 
De offentliggjorte oplysningers 
detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder over.

Or. en

Begrundelse

Bagudrettede oplysninger er nyttige for forståelsen af markedet og af prisbevægelser og bør 
offentliggøres. TSO'erne bør imidlertid ikke forpligtes til at offentliggøre fremadrettede 
oplysninger, dvs. prognoser om store forbrugeres gasforsyning eller efterspørgsel. Dette ville 
f.eks. afsløre den kommercielle position, som indtages af store forbrugere, der er direkte 
tilsluttet gastransmissionsnettet.

Ændringsforslag 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra c
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og bag-
udrettede oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af 
nomineringer, prognoser og realiserede 
strømme ind og ud af systemet. De 
offentliggjorte oplysningers 
detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, 
transmissionssystemoperatøren råder 
over.

"7. Transmissionssystemoperatører 
offentliggør daglig og i realtid, hvis der 
sker ændringer, fremadrettede numeriske 
data for hvert relevant entry- og exitpunkt 
vedrørende:

a) den maksimale kapacitet, der er teknisk
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tilgængelig
b) den kommercielt tilgængelige og 
reserverede (eller aftalte) kapacitet
c) vedligeholdelsesplaner og planlagte 
driftsafbrydelser.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør numeriske data for hvert 
relevant entry- og exitpunkt:
a) bagudrettede data vedrørende de 
daglige gasstrømme, herunder afbrydelser 
i disse strømme, senest en dag efter den 
relevante gasdags afslutning
b) de historiske daglige gasstrømme, 
herunder afbrydelser i disse, i de seneste 
[10 år] på løbende basis
c) tilsender hver relevant speditør daglige 
bagudrettede oplysninger om allokering 
senest en dag efter den relevante gasdags 
afslutning.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør numeriske data for hvert 
sammenkoblingspunkt: 
a) bagudrettede data vedrørende de 
daglige aggregerede opstrømsgasstrømme 
senest en dag efter den relevante gasdags 
afslutning
b) de daglige historiske aggregerede 
opstrømsgasstrømme i de seneste [10 år] 
på løbende basis.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør daglige fremadrettede 
numeriske prognoser over den 
aggregerede efterspørgsel for hvert 
relevant balanceringsområde senest ved 
starten af den foregående relevante 
gasdag.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør i realtid gebyret for ubalancer 
for hver relevant balanceringsperiode.
Hver transmissionssystemoperatør 
tilsender for hver balanceringsperiode 
hver relevant speditør foreløbige data om 
ubalancer og omkostninger senest en 



AM\717804DA.doc 53/92 PE404.708v01-00

DA

måned efter balanceringsperiodens 
afslutning, idet de endelige data 
fremsendes senest tre måneder, men ikke 
senere end et år efter 
balanceringsperiodens afslutning.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør senest en dag efter den 
relevante gasdags afslutning bagudrettede 
data vedrørende det daglige aggregerede 
"linepack" (herunder historiske 
oplysninger for de seneste [10] år).
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør fremadrettede data 
vedrørende de daglige aggregerede 
"linepackprognoser" ved slutningen af 
hver relevant gasdag.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør beregningsmetoden for 
omfanget af ubalancerne og gebyrerne for 
disse. Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør omgående ajourføringer, hvis 
der sker ændringer i de relevante 
oplysninger. 
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør oplysninger om det grundlag, 
på hvilket der erklæres en 
forsyningskrise, herunder procedurerne 
for en sådan foranstaltning. Hver 
transmissionssystemoperatør offentliggør 
omgående ajourføringer, hvis der sker 
ændringer i de relevante oplysninger.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør en fuld specifikation af de 
gaskvalitetsparametre, som finder 
anvendelse på systemet, samt procedurer 
og regler (herunder alle tilknyttede 
omkostninger) for behandling af gas, som 
ikke opfylder de specificerede parametre. 
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør omgående ajourføringer, hvis 
der sker ændringer i de relevante 
oplysninger.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør bagudrettede oplysninger og 
de faktiske daglige målte værdier for de 
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vigtigste gaskvalitetsparametre senest tre 
dage efter den relevante gasdags 
afslutning.
Hver transmissionssystemoperatør 
offentliggør alle operationelle 
balanceringsaftaler og 
sammenkoblingsaftaler (eller andre 
lignende aftaler), der indeholder 
bestemmelser vedrørende allokeringer af 
gasstrømme (herunder de anvendte 
metoder) og beslægtede oplysninger. Hver 
transmissionssystemoperatør offentliggør 
omgående ajourføringer, hvis der sker 
ændringer i de relevante oplysninger.
Hver transmissionssystemoperatør 
etablerer et sikkert webbaseret 
kapacitetsreservations- og 
nomineringssystem for netbrugerne.
De krav, som er fastlagt i dette stykke skal 
bringes til alle netbrugeres kundskab 
(herunder potentielle netbrugere) uden 
ekstra omkostninger på et internetbaseret, 
brugervenligt og gennemsigtigt grundlag.

Or. en

Begrundelse

De krav om gennemsigtighed, som er fastlagt i ændringsforslaget, udgør de minimumskrav, 
som er nødvendige for at støtte udbygningen af et effektivt EU-gasmarked, og derfor bør 
TSO'erne forpligtes til at sikre, at oplysningerne gøres tilgængelige for markedet. De 
gældende krav om gennemsigtighed er ikke tilstrækkeligt konkrete og dækker ikke alle de 
oplysninger, som markedet kræver.

Ændringsforslag 226
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde.

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde, såfremt tre eller flere 
brugere har indgået kontrakt om 
kapacitet.

Or. en

Begrundelse

"3-Minus"-reglen bør tages i anvendelse for at beskytte markedsdeltagerne, som har 
mulighed for at overvåge købs- og salgspositionerne og således manipulere med 
priserne. Under alle omstændigheder bør oplysningerne offentliggøres i tilfælde, hvor 
der er tre eller flere brugere.

Ændringsforslag 227
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde.

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for kontraheret 
og disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde, så længe minimum 
tre brugere disponerer over kontraherede 
kapaciteter.

Or. de

Begrundelse

Generelt bør disse data kun offentliggøres, hvis "3-minus"-reglen er opfyldt. Jf. begrundelsen 
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til artikel 6, stk. 7 (nyt).

Ændringsforslag 228
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde.

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for kontraheret 
og disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde, så længe minimum 
tre brugere disponerer over kontraherede 
kapaciteter.

Or. de

Begrundelse

Den hidtil gældende "3-minus"-regel bør bevares. Enhver transport- og lagerkundes ret til 
fortrolig behandling af sine data (f.eks. transportmængder) må ikke begrænses således, at der 
kan drages konklusioner om kundens ageren på handelsmarkedet. 
Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at sørge for, at data, som indeholder netop 
sådanne informationer, udelukkende stilles til rådighed for den kompetente regulerende 
myndighed. 

Ændringsforslag 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
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offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde.

offentliggøre absolutte tal for kontraheret 
og disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, 
standardiseret måde, så længe minimum 
tre brugere disponerer over kontraherede 
kapaciteter.

Or. de

Begrundelse

Offentliggørelsen af sådanne data bør kun være tilladt, så længe kapaciteten bruges af 
minimum tre aktører.  I modsat fald kunne de eventuelle konklusioner på grundlag af 
offentliggørelsen true aktørernes forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 230
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 
offentliggør gasmængden i hvert 

lager og hver LNG-facilitet, strømme 
ind og ud af faciliteten samt den 

disponible kapacitet i lageret hhv. 
LNG-faciliteten, også for de 

faciliteter, der er fritaget for tredje-
partsadgang. Oplysningerne 

meddeles også til 
transmissionssystemoperatøren, 

der offentliggør dem som 
aggregerede tal for hvert system 
eller delsystem defineret ved de 

relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om 

dagen.

4. Så længe minimum tre brugere 
disponerer over kontraherede kapaciteter, 
offentliggør alle LNG- og 
lagersystemoperatører gasmængden i hvert 
lager og hver LNG-facilitet, strømme ind 
og ud af faciliteten samt den disponible 
kapacitet i lageret hhv. LNG-faciliteten, 
også for de faciliteter, der er fritaget for 
tredjepartsadgang. Oplysningerne 
meddeles også til 
transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

Or. de
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Begrundelse

Den hidtil gældende "3-minus"-regel bør bevares. Enhver transport- og lagerkundes ret til 
fortrolig behandling af sine data (f.eks. transportmængder) må ikke begrænses således, at der 
kan drages konklusioner om kundens ageren på handelsmarkedet. 
Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at sørge for, at data, som indeholder netop 
sådanne informationer, udelukkende stilles til rådighed for den kompetente regulerende 
myndighed. 

Ændringsforslag 231
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 
offentliggør gasmængden i hvert lager og 
hver LNG-facilitet, strømme ind og ud af 
faciliteten samt den disponible kapacitet i 
lageret hhv. LNG-faciliteten, også for de 
faciliteter, der er fritaget for tredje-
partsadgang. Oplysningerne meddeles også 
til transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

4. Så længe minimum tre brugere 
disponerer over kontraherede kapaciteter, 
offentliggør alle LNG- og 
lagersystemoperatører gasmængden i hvert 
lager og hver LNG-facilitet, strømme ind 
og ud af faciliteten samt den disponible 
kapacitet i lageret hhv. LNG-faciliteten, 
også for de faciliteter, der er fritaget for 
tredjepartsadgang. Oplysningerne 
meddeles også til 
transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

Or. de

Begrundelse

Generelt bør disse data kun offentliggøres, hvis "3-minus"-reglen er opfyldt. Jf. begrundelsen 
til artikel 6, stk. 7 (nyt).
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Ændringsforslag 232
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 
offentliggør gasmængden i hvert lager og 
hver LNG-facilitet, strømme ind og ud af 
faciliteten samt den disponible kapacitet i 
lageret hhv. LNG-faciliteten, også for de 
faciliteter, der er fritaget for tredje-
partsadgang. Oplysningerne meddeles også 
til transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

4. Såfremt tre eller flere brugere har 
indgået kontrakt om kapacitet, 
offentliggør alle LNG- og 
lagersystemoperatør gasmængden i hvert 
lager og hver LNG-facilitet, strømme ind 
og ud af faciliteten samt den disponible 
kapacitet i lageret hhv. LNG-faciliteten, 
også for de faciliteter, der er fritaget for 
tredjepartsadgang. Oplysningerne 
meddeles også til 
transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

Or. en

Begrundelse

"3-Minus"-reglen bør tages i anvendelse for at beskytte markedsdeltagerne, som har 
mulighed for at overvåge købs- og salgspositionerne og således manipulere med priserne.
Under alle omstændigheder bør oplysningerne offentliggøres i tilfælde, hvor der er tre eller 
flere brugere.

Ændringsforslag 233
Dominique Vlasto

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 
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offentliggør gasmængden i hvert lager og
hver LNG-facilitet, strømme ind og ud af 
faciliteten samt den disponible kapacitet i 
lageret hhv. LNG-faciliteten, også for de 
faciliteter, der er fritaget for tredje-
partsadgang. Oplysningerne meddeles også 
til transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

offentliggør gasmængden i hvert lager eller 
hver klynge af lagre i en og samme 
balanceringszone eller hver LNG-facilitet, 
strømme ind og ud af faciliteten samt den 
disponible kapacitet i lageret hhv. LNG-
faciliteten, også for de faciliteter, der er 
fritaget for tredjepartsadgang. 
Oplysningerne meddeles også til 
transmissionssystemoperatøren, der 
offentliggør dem som aggregerede tal for 
hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

Or. fr

Begrundelse

Lagersystemoperatørerne kan sælge deres kapacitet for hvert enkelt anlæg eller for en klynge 
af anlæg. I sidste tilfælde er offentliggørelsen af oplysninger for "et enkelt anlæg" ikke 
relevant for brugerne af lagrene. Dette princip er nedfældet i GGPSSO'erne, nemlig 
offentliggørelse for et enkelt anlæg eller for en klynge af anlæg. Desuden ville det tilskynde til 
kortsigtet handelsadfærd (arbitrage og spekulation), hvis det kun var tilladt at offentliggøre 
oplysninger for hvert enkelt anlæg.

Ændringsforslag 234
David Martin

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 
offentliggør gasmængden i hvert lager og 
hver LNG-facilitet, strømme ind og ud af 
faciliteten samt den disponible kapacitet i 
lageret hhv. LNG-faciliteten, også for de 
faciliteter, der er fritaget for tredje-
partsadgang. Oplysningerne meddeles 
også til transmissionssystemoperatøren, 
der offentliggør dem som aggregerede tal 
for hvert system eller delsystem defineret 

4. Alle LNG- og lagersystemoperatør 
underretter 
transmissionssystemoperatøren om
gasmængden i hvert lager og hver LNG-
facilitet, strømme ind og ud af faciliteten 
samt den disponible kapacitet i lageret hhv. 
LNG-faciliteten, også for de faciliteter, der 
er fritaget for tredjepartsadgang. 
Transmissionssystemoperatøren
offentliggør dem som aggregerede tal for 
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ved de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

hvert system eller delsystem defineret ved 
de relevante punkter. Oplysningerne 
ajourføres mindst en gang om dagen.

Or. en

Begrundelse

Hvis oplysningerne kun offentliggøres som aggregerede tal (hvilket er de oplysninger, 
markedet kræver), er det inkonsekvent at kræve, at LNG- og lagersystemoperatørerne 
offentliggør dem for hvert af deres anlæg.

Ændringsforslag 235
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a.  For at sikre gennemsigtige, objektive 
og ikkediskriminerende tariffer og 
fremme en effektiv udnyttelse af 
infrastrukturerne offentliggør LNG- og 
lagersystemoperatørerne eller relevante 
nationale regulerende myndigheder 
rimeligt og tilstrækkeligt detaljerede 
oplysninger om tarifafvigelser, metoder og 
tarifstruktur under reguleret 
tredjepartsadgang.
Transmissionssystemoperatører indsender 
deres procedurer for håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger, herunder 
kapacitetsallokering, til myndighederne 
med henblik på godkendelse. De 
regulerende myndigheder kan anmode om 
ændring af disse regler, inden de 
godkender dem.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelsen om gennemsigtighed bør ikke kun gælde for transmissionsinfrastrukturer, men 
også for LNG- og lagerfaciliteter, eftersom disse infrastrukturer også er genstand for 
reguleret adgang (bortset fra undtagede infrastrukturer og infrastrukturer, som er genstand 
for forhandlet trepartsadgang efter artikel 19 i direktiv 55/2003), og tarifoplysningernes 
gennemsigtighed skal sikres i samme grad for alle aktører.

Ændringsforslag 236
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. LNG- og lagerbrugere kan af 
fortrolighedsårsager opfordre LNG- og 
lagersystemoperatører til at undlade 
offentliggørelse af sådanne data i henhold 
til stk. 4, hvis offentliggørelsen af disse 
ville krænke LNG- og lagerkundernes 
drifts- og forretningshemmeligheder.  I så 
fald ansøger 
transmissionssystemoperatøren den 
kompetente myndighed om at tillade 
begrænsningen i offentliggørelse af de 
eller det pågældende punkt.
Den kompetente myndighed giver eller 
undlader at give tilladelsen på basis af det 
enkelte tilfælde, hvor der især tages højde 
for den nødvendige legitime beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og den 
offentlige interesse i offentliggørelsen.  
Hvis tilladelsen gives, offentliggøres den 
disponible kapacitet uden angivelse af de 
numeriske data, som ville være i strid med 
fortroligheden. 
Under alle omstændigheder bør LNG- og 
lagersystemoperatørerne offentliggøre 
informationer, hvis minimum tre LNG- og 
lagerbrugere har reserveret kapaciteter på 
grundlag af kontraktlige eller lignende 
aftaler.

Or. de

Begrundelse

Den hidtil gældende "3-minus"-regel bør bevares. Enhver transport- og lagerkundes ret til 
fortrolig behandling af sine data (f.eks. transportmængder) må ikke begrænses således, at der 
kan drages konklusioner om kundens ageren på handelsmarkedet. 
Transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at sørge for, at data, som indeholder netop 
sådanne informationer, udelukkende stilles til rådighed for den kompetente regulerende 
myndighed. 
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Ændringsforslag 237
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. LNG- og lagerbrugere kan af 
fortrolighedsårsager opfordre LNG- og 
lagersystemoperatører til at undlade 
offentliggørelse af sådanne data i henhold 
til stk. 4, hvis offentliggørelsen af disse 
ville krænke LNG- og lagerkundernes 
drifts- og forretningshemmeligheder.  I så 
fald ansøger LNG- og 
lagersystemoperatøren den kompetente 
myndighed om at tillade begrænsningen i 
offentliggørelse af de eller det pågældende 
punkt. Den kompetente myndighed giver 
eller undlader at give tilladelsen på basis 
af det enkelte tilfælde, hvor der især tages 
højde for den nødvendige legitime 
beskyttelse af forretningshemmeligheder 
og den offentlige interesse i 
offentliggørelsen.  
LNG- og lagersystemoperatørerne skal 
under alle omstændigheder offentliggøre 
informationer, hvis minimum tre LNG- og 
lagerbrugere har fået tildelt kapaciteter på 
grundlag af kontraktlige eller lignende 
aftaler, bortset fra den mængde, som 
anvendes til produktionsvirksomhed, og 
bortset fra de kapaciteter, som er 
reserveret udelukkende til 
transmissionssystemoperatørernes 
udøvelse af deres funktion. Under alle 
omstændigheder skal de væsentligste 
forretningsbetingelser offentliggøres i 
henhold til artikel 19, stk. 3, i direktiv 
2003/55/EF. Hvis informationerne ikke 
offentliggøres, bør de på deres 
forlangende stilles til rådighed for de 
relevante nationale regulerende 
myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 6, stk. 7. En tilsvarende situation ville også opstå med hensyn til 
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LNG- og lagerkundernes salgs- og leveringspriser, hvis "3-shipper"-reglen fra GGPSSO.

Ændringsforslag 238
Paul Rübig

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en LNG- eller 
lagersystemoperatør mener, at han af 
fortrolighedshensyn ikke er berettiget til 
at offentliggøre alle de krævede data, skal 
han anmode de kompetente myndigheder 
om tilladelse til at begrænse 
offentliggørelsen, hvad angår det eller de 
pågældende punkter.
De kompetente myndigheder skal give 
eller nægte tilladelsen fra sag til sag, 
navnlig under hensyntagen til behovet for 
at respektere legitime kommercielle 
fortroligheder og opfylde målsætningen 
om at skabe et konkurrencebaseret indre 
gasmarked. Hvis tilladelsen gives, skal 
lager- og/eller LNG-anlæggets 
forhåndenværende kapacitet 
offentliggøres uden angivelse af de 
numeriske data, som ville bryde 
fortroligheden.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag udstikkes ingen regler for en procedure til håndtering af 
kommercielle hemmeligheder i forbindelse med LNG- og lageraktiviteter. Der bør sikres en 
rimelig balance mellem markedsinteresserne og hensynet til kommerciel fortrolighed.
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Ændringsforslag 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en LNG- og/eller 
lagersystemoperatør mener, at han af 
fortrolighedshensyn ikke er berettiget til 
at offentliggøre alle de krævede data, skal 
han anmode de kompetente myndigheder 
om tilladelse til at begrænse 
offentliggørelsen, hvad angår det eller de 
pågældende punkter.
De kompetente myndigheder skal give 
eller nægte tilladelsen fra sag til sag, 
navnlig under hensyntagen til behovet for 
at respektere legitime kommercielle 
fortroligheder og opfylde målsætningen 
om at skabe et konkurrencebaseret indre 
gasmarked. Hvis tilladelsen gives, skal 
lager- og/eller LNG-anlæggets 
forhåndenværende kapacitet 
offentliggøres uden angivelse af de 
numeriske data, som ville bryde 
fortroligheden.

Or. en

Begrundelse

Skabelsen af et likvidt europæisk gasmarked er kun mulig, hvis oplysninger om transmission, 
LNG og lagerkapacitet er til rådighed for alle markedsaktører i realtid. Dette er tilfældet på 
det amerikanske marked og giver gode resultater på dette marked. Påstanden om, at disse 
oplysninger er "kommercielt følsomme", misbruges ofte af dominerende markedsoperatører 
for at lukke markedet for potentielle konkurrenter.
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Ændringsforslag 240
Hannes Swoboda

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en LNG- eller 
lagersystemoperatør mener, at han af 
fortrolighedshensyn ikke er berettiget til 
at offentliggøre alle de krævede data, skal 
han anmode de kompetente myndigheder 
om tilladelse til at begrænse 
offentliggørelsen, hvad angår det eller de 
pågældende punkter.
De kompetente myndigheder skal give 
eller nægte tilladelsen fra sag til sag, 
navnlig under hensyntagen til behovet for 
at respektere legitime kommercielle 
fortroligheder og opfylde målsætningen 
om at skabe et konkurrencebaseret indre 
gasmarked. Hvis tilladelsen gives, skal 
lager- og/eller LNG-anlæggets 
forhåndenværende kapacitet 
offentliggøres uden angivelse af de 
numeriske data, som ville bryde 
fortroligheden.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag udstikkes ingen regler for en procedure til håndtering af 
kommercielle hemmeligheder i forbindelse med LNG- og lageraktiviteter. Der bør sikres en 
rimelig balance mellem markedsinteresserne og hensynet til kommerciel fortrolighed.
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Ændringsforslag 241
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b udgår
Systemoperatørernes journalføring

Transmissionssystemoperatører, 
lagersystemoperatører og LNG-
systemoperatører opbevarer alle de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, 
artikel 6a og bilagets del 3, i mindst fem år, 
således at de står til rådighed for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

Procedurer for detaljeret journalføring giver ikke markedsdeltagerne nogen ekstra fordele. 
Procedurerne medfører kun mere bureaukrati og ekstra omkostninger for alle 
markedsdeltagere. Offentliggørelse af aggrerede data er uacceptabel. De regulerende 
myndigheder må ikke offentliggøre data, som de lagrer ifølge journalføringsforpligtelser, da 
disse oplysninger i de fleste tilfælde indeholder fortrolig og følsom information.

Ændringsforslag 242
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b Udgår
Systemoperatørernes journalføring
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Transmissionssystemoperatører, 
lagersystemoperatører og LNG-
systemoperatører opbevarer alle de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, 
artikel 6a og bilagets del 3, i mindst fem år, 
således at de står til rådighed for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen."

Or. xm

Begrundelse

Markedet har ingen gavn af detaljerede krav om langtidsjournalføring. De fører tværtimod til 
unødigt bureaukrati i forbindelse med rapportering og til større omkostninger for alle 
markedsdeltagere. Endnu mere bekymrende er den aggregerede offentliggørelse af sådanne 
oplysninger. Det er ikke acceptabelt, at de regulerende myndigheder kan stille oplysninger til 
rådighed for markedet, som de har modtaget fra markedsdeltagere ifølge 
journalføringskravene. I de fleste tilfælde er der tale om fortrolige og følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transmissionssystemoperatører, 
lagersystemoperatører og LNG-
systemoperatører opbevarer alle de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, 
artikel 6a og bilagets del 3, i mindst fem år, 
således at de står til rådighed for den 
nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen.

Transmissionssystemoperatørerne, 
lagersystemoperatørerne og LNG-
systemoperatørerne opbevarer alle de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, 
artikel 6a og bilagets del 3, i mindst tre år, 
således at de ved behov står til rådighed for 
den nationale regulerende myndighed, den 
nationale konkurrencemyndighed og 
Kommissionen

Or. de
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Begrundelse

En frist på tre år forekommer at være tilstrækkelig for den tilstræbte bedre kontrol. 

Ændringsforslag 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 6c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Følgende artikel tilføjes:

Artikel 6b a

Begrænset offentliggørelse af 
informationer

Såfremt en operatør af transmissionsnet, 
lagerfaciliteter eller LNG-anlæg mener, at 
han af fortrolighedsårsager ikke er 
berettiget til at offentliggøre alle 
nødvendige data, ansøger han de 
kompetente myndigheder om tilladelse til 
en begrænset offentliggørelse af det 
pågældende punkt eller de pågældende 
punkter.
De kompetente myndigheder giver eller 
undlader at give tilladelsen på basis af det 
enkelte tilfælde, hvor de især tager højde 
for den nødvendige legitime beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og 
målsætningen om at skabe et 
konkurrenceåbent naturgasmarked.
En tilladelse i henhold til denne artikel 
gives ikke, hvis tre eller flere brugere har 
kontraheret kapacitet på det samme 
punkt.

Or. de
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Begrundelse

I enkelte tilfælde kan offentliggørelser stride imod den nationale lovgivning på 
databeskyttelsesområdet eller medføre, at målsætningerne for det konkurrenceåbne 
naturgasmarked modarbejdes. Det synes derfor at være passende undtagelsesvis at tillade 
prøvninger af enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 245
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2 affattes således: udgår
"2. For at brugerne af nettet kan foretage 
korrigerende indgreb i tide, skal 
transmissionssystemoperatørerne 
fremlægge fyldestgørende, rettidige og 
pålidelige internetbaserede oplysninger om 
brugernes balanceringsstatus.
De fremlagte oplysninger skal afspejle de 
oplysninger, der står til rådighed for 
transmissionssystemoperatøren, og referere 
til den afregningsperiode, som der 
beregnes balanceringsgebyrer for.
Sådanne oplysninger fremlægges uden 
betaling."

Or. de

Ændringsforslag 246
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 7 – stk. 2



AM\717804DA.doc 73/92 PE404.708v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. For at brugerne af nettet kan foretage 
korrigerende indgreb i tide, skal 
transmissionssystemoperatørerne 
fremlægge fyldestgørende, rettidige og 
pålidelige internetbaserede oplysninger om 
brugernes balanceringsstatus.

"2. For at brugerne af nettet kan foretage 
korrigerende indgreb i tide, skal 
transmissionssystemoperatørerne 
fremlægge fyldestgørende, rettidige og 
pålidelige internetbaserede oplysninger for 
netbrugerne om deres individuelle
balanceringsstatus, idet der dog herved 
skal tages hensyn til de enkelte 
brugerkontis fortrolighed.

De fremlagte oplysninger skal afspejle de 
oplysninger, der står til rådighed for 
transmissionssystemoperatøren, og referere 
til den afregningsperiode, som der 
beregnes balanceringsgebyrer for.

De fremlagte oplysninger skal afspejle de 
oplysninger, der står til rådighed for 
transmissionssystemoperatøren, og referere 
til den afregningsperiode, som der 
beregnes balanceringsgebyrer for."

Sådanne oplysninger fremlægges uden 
betaling."

Or. en

Begrundelse

Der bør tilvejebringes en balance mellem gennemsigtighed og fortrolighedshensyn.

Ændringsforslag 247
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. For at brugerne af nettet kan foretage 
korrigerende indgreb i tide, skal 
transmissionssystemoperatørerne 
fremlægge fyldestgørende, rettidige og 
pålidelige internetbaserede oplysninger om 
brugernes balanceringsstatus. De fremlagte 
oplysninger skal afspejle de oplysninger, 
der står til rådighed for 
transmissionssystemoperatøren, og referere 

2. For at netbrugerne kan foretage 
korrigerende indgreb i tide, skal 
transmissionssystemoperatørerne 
fremlægge fyldestgørende, rettidige og 
pålidelige internetbaserede oplysninger om 
brugernes balanceringsstatus. De fremlagte 
oplysninger skal afspejle de oplysninger, 
der står til rådighed for 
transmissionssystemoperatøren, og referere 
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til den afregningsperiode, som der 
beregnes balanceringsgebyrer for.

til den afregningsperiode, som der 
beregnes balanceringsgebyrer for.

Sådanne oplysninger fremlægges uden 
betaling."

Or. de

Ændringsforslag 248
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra c
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 7 – stk. 4 til 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 4, 5 og 6 ophæves. udgår

Or. de

Begrundelse

Stk. 4, 5 og 6 i den gældende forordning for gasområdet skal bibeholdes.

Ændringsforslag 249
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 – litra b
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 7 – stk. 4 til 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 4, 5 og 6 ophæves. udgår

Or. de

Begrundelse

Stk. 4,5 og 6 i forordning 1775/2005 regulerer, at netbrugere har et incitament til i videst 
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muligt omfang at udligne deres injektioner og udtrækninger.  Dette er nødvendigt for at sikre 
netstabiliteten. Desuden skulle de omkostninger, som i givet fald ville opstå som følge af 
ubalance på nettet, fordeles mellem alle netbrugere. Dette ville i sidste ende medføre 
prisstigninger for slutbrugerne. Den nationale regulerende myndighed fastslår, om 
balanceringsgebyrerne er passende.

Ændringsforslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver transmissions-, lager- og LNG-
systemoperatør skal tage passende skridt til 
at muliggøre og lette fri handel med 
kapacitetsrettigheder. Hver af disse 
operatører skal til det primære marked 
udforme harmoniserede aftaler og 
procedurer for transport og for brug af 
LNG-faciliteter og lagre for at lette 
sekundær handel med kapacitet og 
anerkende en overførsel af primære 
kapacitetsrettigheder, der anmeldes af 
systembrugere.

Hver transmissions-, lager- og LNG-
systemoperatør skal tage passende skridt til 
at muliggøre og lette fri handel med 
kapacitetsrettigheder. Denne handel bør 
ske under overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og 
ikkediskriminering. Hver af disse 
operatører skal til det primære marked 
udforme harmoniserede aftaler og 
procedurer for transport og for brug af 
LNG-faciliteter og lagre for at lette 
sekundær handel med kapacitet og 
anerkende en overførsel af primære 
kapacitetsrettigheder, der anmeldes af 
systembrugere.

Or. ro

Begrundelse

Principperne om gennemsigtighed og ikkediskriminering sikrer ens vilkår for alle operatører 
og beskytter forbrugernes interesser.
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Ændringsforslag 251
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 8a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Detailmarkeder

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder på 
regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, forpligtelser 
over for kunderne, regler om 
dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.

udgår

Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Detailmarkeder har ikke noget med net at gøre. De hører ind under konkurrencen i 
gassektoren og dermed konkurrencelovgivningen. Detailmarkedet overvåges af 
konkurrencemyndighederne.
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Ændringsforslag 252
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 8a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder på 
regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, forpligtelser 
over for kunderne, regler om 
dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige markeder 
på regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, forpligtelser 
over for kunderne, regler om 
dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.

Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder.

Disse regler skal offentliggøres og 
granskes af de regulerende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Målet om harmoniserede grænseoverskridende detailmarkeder er ikke nødvendigt for 
udviklingen af velfungerende regionale og fællesskabelige engrosmarkeder, hvilket bør være 
hovedprioriteten. Der ville skulle foretages en omfattende vurdering af konsekvenserne af en 
sådan reguleringsmålsætning samt en omhyggelig analyse af udgifter og fordele, idet det er 
sandsynligt, at der ville opstå betydelige strandede omkostninger, som ville veje tungere end 
fordelene.
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Ændringsforslag 253
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 8a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder på 
regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes, 
distributionssystemoperatørernes, 
forsyningsselskabernes og kundernes og 
om nødvendigt andre markedsdeltageres 
opgaver og forpligtelser fastlægges for så 
vidt angår aftalebestemmelser, forpligtelser 
over for kunderne, regler om 
dataudveksling og afregning, 
ejendomsretten til data og ansvaret for 
forbrugsmåling.

For at fremme udviklingen af 
velfungerende og gennemsigtige 
grænseoverskridende detailmarkeder på 
regionalt plan og fællesskabsplan sørger 
medlemsstaterne for, at 
transmissionssystemoperatørernes og
distributionssystemoperatørernes opgaver 
og forpligtelser fastlægges for så vidt angår 
aftalebestemmelser, forpligtelser over for 
kunderne, regler om dataudveksling og 
afregning, ejendomsretten til data og 
ansvaret for forbrugsmåling.

Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder."

Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder."

Or. de

Begrundelse

Reguleringen af adgangen til transmissionsnettene er genstand for forordningen. 
Reguleringen af gasforhandleres/forsyningsselskabers forpligtelser over for deres kunder er 
dermed ikke genstand for forordningen.

Ændringsforslag 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 8a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse regler, der offentliggøres, udformes 
med henblik på at harmonisere adgangen 
til kunder på tværs af grænserne og 
granskes af de regulerende myndigheder.

Disse regler udformes med henblik på at 
fremme og sikre adgangen til kunder på
tværs af grænserne. Reglerne 
offentliggøres efter kontrol hos de 
regulerende myndigheder. 

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne er fortsat ansvarlige for detailmarkederne og for rammebetingelserne etc. 
for transmissionssystemoperatørerne. Lige som på markedet for tjenesteydelser kan den 
grænseoverskridende adgang til kunderne også sikres uden en europæisk harmonisering.

Ændringsforslag 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 8a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse regler skal omfatte adskillelse af 
distributionsenhedernes og deres 
personales indtægter og den energi, som 
sælges til slutforbrugerne.

Or. en

Begrundelse

På gasdistributionsniveauet er det vigtigt, at der tilskyndes til effektivitet gennem 
hensigtsmæssige tariffer. Det er meget vigtigt at undgå, at eventuelle forkerte interesser 
bidrager til at øge energiforbruget.
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Ændringsforslag 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Overskriften til artikel 9 erstattes 
med følgende:

"Retningslinjer for ordningen for 
kompensation mellem 

transmissionssystemoperatører"

Or. en

Begrundelse

Overskriften ændres for at undgå forveksling med retningslinjerne i artikel 2e.

Ændringsforslag 257
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) nærmere bestemmelser om fremlæggelse 
af oplysninger og om, hvilke tekniske 
oplysninger der er nødvendige, for at 
brugerne af nettet kan få effektiv adgang til 
systemet, samt fastlæggelse af, hvilke 
punkter kravene om gennemsigtighed skal 
gælde for, herunder hvilke oplysninger der 
skal offentliggøres ved alle relevante 
punkter samt en tidsplan for 
offentliggørelsen, jf. artikel 6 og 6a

(c) nærmere bestemmelser om 
fremlæggelse af oplysninger og om, hvilke 
netrelaterede tekniske oplysninger der er 
nødvendige, for at brugerne af nettet kan få 
effektiv adgang til systemet samt 
fastlæggelse af, hvilke punkter kravene om 
gennemsigtighed skal gælde for, herunder 
hvilke oplysninger der skal offentliggøres 
ved alle relevante punkter samt en tidsplan 
for offentliggørelsen, jf. artikel 6 og 6a;

Or. de
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Begrundelse

I henhold til forordning 1775/2005 har Kommissionen blot ret til at ændre retningslinjer, som 
lovgiveren har vedtaget, ikke at vedtage retningslinjer selv. Artiklen svarer til at bemyndige 
Kommissionen til at vedtage retningslinjer, som efter Kommissionens mening er påkrævet "til 
harmoniseringen". En generel bemyndigelse til at vedtage retningslinjer alene med henblik på 
harmoniseringen kan ikke forenes med det demokratiske princip.

Ændringsforslag 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra d til h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nærmere bestemmelser om fastlæggelse 
af tariffer, jf. artikel 3

udgår

e) nærmere bestemmelser om regler for 
balancering, jf. artikel 7
f) nærmere bestemmelser om procedurer på 
det primære marked for at lette handelen 
med kapacitet på det sekundære marked og 
overførslen af rettigheder til primær 
kapacitet mellem netbrugerne, jf. artikel 8
g) nærmere bestemmelser om 
detailmarkedsforhold, der er omhandlet i 
artikel 8a
h) nærmere bestemmelser om de forhold, 
der er nævnt i artikel 2c, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Den kompetence til at udstede retningslinjer ved "forskriftsproceduren med kontrol", som 
Kommissionen foreslår her, begrænser Europa-Parlamentets rettigheder betydeligt og skal 
derfor afvises. 
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Ændringsforslag 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere bestemmelser om 
detailmarkedsforhold, der er omhandlet i 
artikel 8a

udgår

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat være ansvarlige for den nødvendige lovgivning for 
detailmarkederne.

Ændringsforslag 260
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere bestemmelser om 
detailmarkedsforhold, der er omhandlet i 
artikel 8a

udgår

Or. de

Begrundelse

Jf. i øvrigt begrundelsen til ændringsforslag vedrørende artikel 15, stk. 4.



AM\717804DA.doc 83/92 PE404.708v01-00

DA

Ændringsforslag 261
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere bestemmelser om 
detailmarkedsforhold, der er omhandlet i 
artikel 8a

udgår

Or. en

Begrundelse

Målet om harmoniserede grænseoverskridende detailmarkeder er ikke nødvendigt for 
udviklingen af velfungerende regionale og fællesskabelige engrosmarkeder, hvilket bør være i 
fokus i denne forordning.  Bedste praksis-forslag er ofte bedre end formelle retningslinjer på 
detailområdet, der hovedsageligt er et subsidiaritetsanliggende. Selv om vi gerne støttede 
retningslinjer for afskaffelsen af kunstigt lavt regulerede tariffer, er der mulighed for, at de 
regulerende myndigheders beføjelser begrænses gennem national lovgivning.

Ændringsforslag 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) nærmere bestemmelser om de forhold, 
der er nævnt i artikel 2c, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forhold, der er nævnt i artikel 2c, stk. 3, bør ikke medtages i retningslinjerne, som beskrevet i 
artikel 9.
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Ændringsforslag 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14 
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) nærmere bestemmelser om de forhold, 
der er nævnt i artikel 2c, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Bemyndigelsen til at udstede retningslinjen til artikel 2c, stk. 3, er fastsat i artikel 2e, stk. 3. 
Da de øvrige retningslinjer, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, kun må ændres, men ikke udstedes 
af Kommissionen, skal der af systematiske årsager slettes en angivelse i artikel 9.

Ændringsforslag 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retningslinjer for 
transmissionssystemoperatører på de 
områder, der er anført i stk. 1, litra a), b) og 
c), fastlægges i bilaget.

2. Retningslinjer for 
transmissionssystemoperatører på de 
områder, der er anført i stk. 1, litra a), b) og 
c), fastlægges i bilaget. Nødvendige 
retningslinjer til de punkter, der er anført i 
stk. 1, litra a) til c), vedrørende operatører 
af lagerfaciliteter og LNG-anlæg, og 
retningslinjer til de punkter, der er anført i 
stk. 1, litra d) til f), skal på et senere 
tidspunkt i den ordinære procedure 
vedtages som bilag 2 til denne forordning.

Or. de
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Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger. Kommissionen betegner retningslinjerne som nødvendige 
for at opnå forordningens målsætninger, derfor skal disse også fastsættes inden for rammerne 
af forordningen. Det står Kommissionen frit for at forelægge nødvendige tilføjelser i den 
igangværende procedure.

Ændringsforslag 265
Herbert Reul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre de i første afsnit 
omhandlede retningslinjer og vedtage ret-
ningslinjer om de forhold, der er anført i 
stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved bl.a. 
at supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage retningslinjer 
efter proceduren i artikel 14, stk. 2, for at 
sikre, at disse gennemføres reglementeret 
i alle medlemsstater.  Derudover kan 
Kommissionen bede agenturet (ACER) 
samt ENTSO/ENTSOG om at ændre de 
foreslåede retningslinjer i henhold til 
artikel 2e, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Udvalgsproceduren bør have til formål at gøre retningslinjer juridisk bindende for at sikre 
konsekvens og sammenhæng af gennemførelsen i Europa. Selve udviklingen bør overlades til 
eksperter, som er fortrolige med området.

Ændringsforslag 266
Erika Mann

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre de i første afsnit 
omhandlede retningslinjer og vedtage ret-
ningslinjer om de forhold, der er anført i 
stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved bl.a. 
at supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 2.

Kommissionen kan ændre de i første afsnit 
omhandlede retningslinjer. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

I henhold til forordning 1775/2005 har Kommissionen blot ret til at ændre retningslinjer, som 
lovgiveren har vedtaget, ikke til at vedtage retningslinjer selv. Artiklen svarer til at bemyndige 
Kommissionen til at vedtage retningslinjer, som efter Kommissionens mening er påkrævet "til 
harmoniseringen". En generel bemyndigelse til at vedtage retningslinjer alene med henblik på 
harmoniseringen kan ikke forenes med det demokratiske princip.

Ændringsforslag 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre de i første afsnit 
omhandlede retningslinjer og vedtage ret-
ningslinjer om de forhold, der er anført i 
stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved bl.a. 
at supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14, stk. 2.

Kommissionen kan ændre de i første afsnit 
omhandlede retningslinjer. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved bl.a. at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 14, stk.2.

Or. de
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Begrundelse

Med forslaget skal det sikres, at retningslinjerne vedtages af Parlamentet og Rådet i en 
ordinær procedure. Overdragelsen af beføjelser til Kommissionen skal fortsat begrænses til 
eventuelle nødvendige tilpasninger. Kommissionen betegner retningslinjerne som nødvendige 
for at opnå forordningens målsætninger, derfor skal disse også fastsættes inden for rammerne 
af forordningen.

Ændringsforslag 268
Dominique Vlasto

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af ændring af de retningslinjer, 
som er omhandlet i første afsnit, og 
indførelse af retningslinjer vedrørende de 
punkter, der er omhandlet i stk. 1, 
gennemfører Kommissionen en 
forudgående konsekvensvurdering og 
høring af alle de parter, der er berørt af 
retningslinjerne, herunder om nødvendigt 
forsyningsselskaber, kunder, netbrugere, 
transmissionssystemoperatører, 
distributionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og lageroperatører, og 
beder agenturet deltage.

Or. fr

Begrundelse

Hvis Kommissionens gennemførelsesbeføjelser udvides til hele forordningen, er det at 
foretrække også at indføre gennemsigtighed og høringsmekanismer (således som det er 
tilfældet med Det Europæiske Net af Gastransmissionssystemoperatører på Gasområdet), 
navnlig når der er tale om meget tekniske emner, som f.eks. infrastrukturadgangen.
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Ændringsforslag 269
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor det er passende og efter forslag 
fra agenturet ifølge artikel 2e, stk. 1, kan 
Kommissionen vedtage strategiske 
retningslinjer på de områder, der er 
nævnt i artikel 2c, stk. 3 og 5, på hvilket 
grundlag Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder detaljerede udkast 
til de tekniske regler, der er oplistet i 
artikel 2c, stk. 3, og udkast til den 10-
årige investeringsplan, som er omhandlet 
i artikel 2c, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Artikel 9 bør også indeholde en omtale af muligheden for at vedtage "strategiske 
retningslinjer" på linje med tilsvarende ændringer for regler og investeringsplaner.

Ændringsforslag 270
Umberto Guidoni

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor det er passende og efter forslag 
fra agenturet ifølge artikel 2e, stk. 1, kan 
Kommissionen vedtage strategiske 
retningslinjer på de områder, der er 
nævnt i artikel 2c, stk. 3 og 5, på hvilket 
grundlag Det Europæiske Net af 
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Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder detaljerede udkast 
til de tekniske regler, der er oplistet i 
artikel 2c, stk. 3, og udkast til den 10-
årige investeringsplan, som er omhandlet 
i artikel 2c, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Som en konsekvens af proceduren, der er fastsat i artikel 2e, bør der i artikel 9 også henvises 
til muligheden for at vedtage "strategiske retningslinjer" ved at følge den samme procedure 
som for andre retningslinjer i henhold til forordningen. Dette kræver derfor indføjelse af stk. 
3a i denne artikel. Listen over retningslinjer, som er indeholdt i denne artikel, bør granskes 
på baggrund af de 11 områder.

Ændringsforslag 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 13 erstattes stk. 1 med 
følgende:
"Medlemsstaterne påser, at de nationale 
regulerende myndigheder, der er udpeget 
i henhold til artikel 25 i direktiv 
2003/55/EF, har beføjelser til effektivt at 
sikre, at denne forordning efterleves, idet 
de udstyrer dem med rets- og handleevne 
til at iværksætte effektive sanktioner, som 
har afskrækkende virkning og står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen, baseret 
på 10 % af systemoperatørens omsætning 
på hjemmemarkedet pr. procedure eller 
tilbagekalde operatørens autorisation.
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse sanktioner senest 
den 1. januar 2010 og giver straks 
meddelelse om alle efterfølgende 
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ændringer af dem."

Or. en

(Artikel 13, stk. 1, i forordning 1775/2005 bør tilpasses)

Begrundelse

Den nuværende status over gennemførelsen af forordning 1775/2005 viser mangler på grund 
af, at medlemsstaterne ikke har gennemført effektive sanktioner. Der må ikke være plads til 
forhandlinger i tilfælde af manglende opfyldelse, og de regulerende myndigheder skal have 
beføjelse til effektivt at bruge deres håndhævelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 272
Giles Chichester

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 13 erstattes stk. 1 med 
følgende:
"1. "Medlemsstaterne påser, at de 
nationale regulerende myndigheder, der 
er udpeget i henhold til artikel 25 i 
direktiv 2003/55/EF, har beføjelser til 
effektivt at sikre, at denne forordning 
efterleves, idet de udstyrer dem eller andre 
myndigheder med rets- og handleevne til 
at udstede pålæg om efterlevelse og 
iværksætte effektive sanktioner, som har 
afskrækkende virkning og står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen.
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse sanktioner senest 
den 1. januar 2010 og giver straks 
meddelelse om alle efterfølgende 
ændringer af dem."

Or. en



AM\717804DA.doc 91/92 PE404.708v01-00

DA

(Med dette ændringsforslag ændres gældende artikel 13, stk. 1, i forordning 1775/2005)

Begrundelse

Den nuværende status over gennemførelsen af forordning 1775/2005 viser mangler på grund 
af, at medlemsstaterne ikke har gennemført effektive sanktioner. Madrid-forummet gav udtryk 
for stærk bekymring over, at reguleringsmyndighederne kun i begrænset omfang bruger deres 
beføjelser til at iværksætte sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af bestemmelserne i 
forordningen. Der må ikke være plads til forhandlinger i tilfælde af manglende opfyldelse, og 
de regulerende myndigheder skal have beføjelse til effektivt at bruge deres 
håndhævelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 273
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1775/2005
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 13 erstattes stk. 1 med 
følgende:
"1. Medlemsstaterne påser, at de 
nationale regulerende myndigheder, der 
er udpeget i henhold til artikel 25 i 
direktiv 2003/55/EF, har beføjelser til 
effektivt at sikre, at denne forordning 
efterleves, idet de udstyrer dem eller andre 
myndigheder med rets- og handleevne til 
at udstede pålæg om efterlevelse og 
iværksætte effektive sanktioner, som har 
afskrækkende virkning og står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen.
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse sanktioner senest 
den 1. januar 2010 og giver straks 
meddelelse om alle efterfølgende 
ændringer af dem."

Or. en
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Begrundelse

Ifølge Rådet af Europæiske Energiregulatorer viser den nuværende status over 
gennemførelsen af forordning 1775/2005 mangler på grund af, at medlemsstaterne ikke har 
iværksat effektive sanktioner. Det bør sikres, at de regulerende myndigheders 
håndhævelsesbeføjelse anvendes effektivt, idet de tager sanktioner i anvendelse i tilfælde af 
manglende opfyldelse af forordningens bestemmelser.
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