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Ändringsförslag 164
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f utgår
Samråd

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det årliga 
arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.
2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
frågor som tas upp i punkt 1 ska 
offentliggöras.
3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de 
fall där synpunkter inte har beaktats ska 
skälen till det anges i ett yttrande.

Or. en
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Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG). Byrån bör överta denna uppgift eftersom den redan har väl 
inarbetade regler och erfarenhet av att utföra offentliga samråd. Vidare agerar byrån i 
samtliga marknadsaktörers intresse medan de systemansvariga för överföringssystemen kan 
ha ett egenintresse. Se även ändringsförslagen till artikel 5a i förordningen om byrån för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter samt till skäl 8 och artikel 2 c.1 i 
gasförordningen.

Ändringsförslag 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f utgår
Samråd

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det årliga 
arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.
2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
frågor som tas upp i punkt 1 ska 
offentliggöras.
3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
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och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de 
fall där synpunkter inte har beaktats ska 
skälen till det anges i ett yttrande.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el 
och gas (ERGEG). Byrån bör överta denna uppgift eftersom den redan har väl inarbetade 
regler och erfarenhet av att utföra offentliga samråd. Vidare agerar byrån i samtliga 
marknadsaktörers intresse medan de systemansvariga för överföringssystemen kan ha ett 
egenintresse.

Ändringsförslag 166
Umberto Guidoni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f utgår
Samråd

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett 
sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det årliga 
arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
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(näringslivs-)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.
2. Samtliga dokument och protokoll från 
sammanträden med anknytning till de 
frågor som tas upp i punkt 1 ska 
offentliggöras.
3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de 
fall där synpunkter inte har beaktats ska 
skälen till det anges i ett yttrande.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå sköts idag av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el 
och gas (ERGEG). Byrån bör överta denna uppgift eftersom den redan har väl inarbetade 
regler och erfarenhet av att utföra offentliga samråd. Vidare agerar byrån i samtliga 
marknadsaktörers intresse medan de systemansvariga för överföringssystemen kan ha ett 
egenintresse.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett sätt 
som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 

1. Byrån ska, på ett tidigt stadium och på 
ett sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
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och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 168
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett sätt 
som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett sätt 
som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de 
nätrelaterade tekniska föreskrifterna och 
de nätrelaterade marknadsföreskrifterna 
och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.
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Or. de

Motivering

Starkare betoning på att marknadsaktörerna ska delta.

Ändringsförslag 169
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett sätt 
som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska 
organ och fora för berörda parter.

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett sätt 
som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med representantorganisationer 
för nätanvändarna, i synnerhet vid 
utarbetandet av arbetsordningen för 
samråd, de tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna och det årliga 
arbetsprogram som anges i artiklarna 2c.1 
och 3;

Or. en

Motivering

Ett effektivt samråd förutsätter ordentliga regler och förfaranden. Det är också viktigt att 
samrådsprotokollen speglar alla deltagarnas synpunkter samt växelverkan mellan Europeiska
nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas och nätanvändarnas 
representanter. Därför måste protokollen justeras av deltagarna innan de antas av 
Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt 
bestämmelserna i artikel 2 f.3.
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Ändringsförslag 170
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska, på ett tidigt stadium och på ett sätt 
som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

1. Byrån ska, på ett tidigt stadium och på 
ett sätt som garanterar öppenhet och insyn, 
samråda med marknadsaktörerna, i 
synnerhet vid utarbetandet av de tekniska 
föreskrifterna och marknadsföreskrifterna 
och det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3; samrådet ska 
inbegripa leveransföretag, kunder, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga 
för lagringssystem, samt relevanta 
(näringslivs-)organisationer, tekniska organ 
och fora för berörda parter.

När samråden rör frågor som gäller 
försäljning, handel och överföring av gas 
mellan de systemansvariga för 
överföringssystemen, ska Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas särskilt beakta 
synpunkter från marknadsaktörer som 
ofta lämnar anbud på och använder 
gränsöverskridande överföringskapacitet 
samt från deras branschorganisationer.

Or. en

Motivering

För att underlätta utvecklingen mot mer integrerade marknader är det viktigt att 
synpunkterna från marknadsaktörer som ofta lämnar anbud på/använder gränsöverskridande 
kapacitet får möjlighet att direkt föra fram sina synpunkter i frågor som berör området, 
eftersom förändringar troligen påverkar deras verksamhet.
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Ändringsförslag 171
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De samråd som avses i första stycket 
ska syfta till att alla berörda parters 
intressen ska beaktas i beslutsprocessen.

Or. en

Motivering

På grund av sin monopolställning är de systemansvariga för överföringssystemen inte vana 
att förhandla med sina kunder, nätanvändarna. För att samråden ska bli effektiva bör deras 
syfte anges så att man kan undvika att de systemansvariga för överföringssystemen bara 
informerar nätanvändarna i stället för att samråda med dem.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de fall 
där synpunkter inte har beaktats ska skälen 
till det anges i ett yttrande.

3. Innan riktlinjerna och föreskrifterna 
antas, ska byrån redovisa de synpunkter 
som framförts under samrådsförfarandet 
och hur dessa synpunkter har tagits i 
beaktande. I de fall där synpunkter inte har 
beaktats ska skälen till det anges i ett 
yttrande.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 173
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de fall 
där synpunkter inte har beaktats ska skälen 
till det anges i ett yttrande.

3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
nätrelaterade tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. Om 
synpunkterna inte har beaktats, ska skälen 
till det anges i ett yttrande.

Or. de

Motivering

Även här behövs en begränsning av Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystems behörighet till nätspecifika aspekter. 

Ändringsförslag 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för den verksamhet som Kostnaderna för den verksamhet som 
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bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas som anges i artiklarna 2a–2h ska 
uppbäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av tariffer.

bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas som anges i artiklarna 2a–2h ska 
uppbäras av Europeiska unionens budget.

Or. de

Motivering

Genom de nya artiklarna 2a–2h införs en ny struktur som måste finansieras. Eftersom det nya 
nätverket ska knytas på EU-nivå ska det också finansieras med EU:s budget. Finansiering 
genom tariffer skulle inte innebära någon kontroll av kostnaderna och i slutändan inte heller 
någon utvärdering av den nya strukturen.

Ändringsförslag 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas som anges i artiklarna 2a–2h ska 
uppbäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av tariffer.

Kostnaderna för den verksamhet som 
bedrivs av Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas som anges i artiklarna 2a–2h ska 
uppbäras av de systemansvariga för 
överföringssystemet och tas med i 
beräkningen av tariffer.
Tillsynsmyndigheterna ska godkänna 
dessa kostnader endast om de är rimliga 
och proportionerliga.

Or. en

Motivering

De europeiska konsumenterna bör inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv 
organisation.
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Ändringsförslag 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2h utgår
Regionalt samarbete mellan 

systemansvariga för överföringssystemen
1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter 
som anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och får fatta 
investeringsbeslut baserade på denna 
plan.
Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga 
investeringsplan som anges i 
artikel 2c.1 c.
2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, 
fördelningen av gränsöverskridande 
kapacitet genom implicita auktioner och 
införlivandet av balanseringsmekanismer.
3. Kommissionen får fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.
Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 



PE404.708v01-00 14/89 AM\717804SV.doc

SV

systemansvariga för överföringssystem för 
gas och byrån.”

Or. en

Motivering

Förekomsten av EU-regler hindrar inte de systemansvariga för överföringssystemen från att 
gå längre än minimikraven eller från att skapa nära samarbete med sina grannar. Om 
regionala områden anges kommer det oundvikligen att leda till en konsolidering av regionala 
marknader och till att nya ”gränser” uppstår inom EU. En sådan utveckling är inte önskvärd. 
I ett sammanlänkat system måste frågor som rör tillförlitlighet och gränsöverskridande flöden 
hanteras på global nivå, såsom den europeiska sammanslutningen av systemansvariga för 
överföringssystem (UCTE) nyligen konstaterade i sin försörjningsrapport från januari 2008.

Ändringsförslag 177
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan
vartannat år och får fatta investeringsbeslut 
baserade på denna plan.

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional utvecklingsplan 
för nätet vartannat år och får fatta 
investeringsbeslut baserade på denna plan.

Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga 
investeringsplan som anges i artikel 2c.1 c.

Den regionala utvecklingsplanen för nätet
får inte stå i strid med den tioåriga 
utvecklingsplan för nätet som anges i 
artikel 2c.1 c.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 178
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan
vartannat år och får fatta 
investeringsbeslut baserade på denna 
plan.

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional 
utvecklingsplanen för nätet vartannat år.

Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga 
investeringsplan som anges i artikel 2c.1 c.

Den regionala utvecklingsplanen för nätet
får inte stå i strid med den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet som anges i 
artikel 2c.1 c.

Or. de

Motivering

De systemansvariga är bundna till de nationella tillsynsmyndigheternas mål. 
Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen kan därför inte fatta några 
bindande beslut för enskilda medlemmar. Samma begrepp bör användas i förordningen som i 
gasdirektivet. 

Där används begreppet utvecklingsplan för nätet och inte investeringsplan.
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Ändringsförslag 179
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan
vartannat år och får fatta investeringsbeslut 
baserade på denna plan.

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional utvecklingsplan 
för nätet vartannat år och får fatta 
investeringsbeslut baserade på denna plan.

Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga 
investeringsplan som anges i artikel 2c.1 c.

Den regionala utvecklingsplanen för nätet
får inte stå i strid med den tioåriga 
utvecklingsplanen för nätet som anges i 
artikel 2c.1 c.

Or. de

Motivering

Även här behövs en begränsning av Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystems behörighet till nätspecifika aspekter. 

Ändringsförslag 180
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 

1. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska inleda regionalt 
samarbete inom Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
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gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De ska särskilt 
offentliggöra en regional investeringsplan 
vartannat år och får fatta investeringsbeslut 
baserade på denna plan.

gas för att bidra till de arbetsuppgifter som 
anges i artikel 2c.1. De systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ska 
särskilt offentliggöra en regional 
investeringsplan vartannat år och får fatta 
investeringsbeslut baserade på denna plan.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas vem som är ansvarig för att offentliggöra 
investeringsplanen.

Ändringsförslag 181
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De systemansvariga för 
överföringssystemen ska i sitt regionala 
samarbete tillsammans med ansvariga för 
distributionsdepåer och lager sträva efter 
att inrätta marknadsbaserade och 
harmoniserade regionala 
balanseringsmekanismer.

Or. en

Motivering

Det regionala samarbetet ska inte bara omfatta systemansvariga för överföringssystem utan 
även systemansvariga för LNG-system samt ansvariga för distributionsdepåer och lager. 
Ansvariga för distributionsdepåer har en viktig roll i organisationen av en regional marknad 
för balansering. Om det regionala samarbetet bara omfattar de systemansvariga för 
överföringssystemen finns det således en risk för att dessa delar av naturgaskedjan inte 
beaktas tillräckligt.
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Ändringsförslag 182
Danutė Budreikaitė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den regionala investeringsplanen måste 
inbegripa projekt för att sammanlänka 
”energiöarna” till överföringssystemen 
för gas inom EU.

Or. lt

Motivering

Målet med ett regionalt samarbete är också att ansluta ”energiöar” inom EU.

Ändringsförslag 183
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer.

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera 
kapacitetshanteringen, fördelningen av 
gränsöverskridande kapacitet genom öppna 
och icke-diskriminerande förfaranden,
införlivandet av balanseringsmekanismer 
när gas överförs via nät som tillhör olika 
systemansvariga för överföringssystemen i 
en region samt främjandet av 
utvecklingen av energibörser. Dessa 
uppgifter får utföras av en enhet eller ett 
organ som inrättas för att utföra en eller 
flera av de uppgifter som normalt åligger 
de systemansvariga för 
överföringssystemen, i enlighet med 
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kraven i denna förordning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att ansvaret för det regionala samarbetet måste 
ligga hos de systemansvariga för överföringssystemen eller hos motsvarande enhet eller 
organ som inrättats för att utföra en eller flera av de uppgifter som normalt åligger de 
systemansvariga för överföringssystemen. De systemansvariga för överföringssystemen i 
regionen ansvarar för en optimal kapacitetshantering, gränsöverskridande 
kapacitetstilldelning och integrering av balanseringsmekanismer om en leverantör vill 
transportera gas i flera olika nät.

Ändringsförslag 184
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer.

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också, som 
komplement till inrättandet av oberoende 
regionala systemansvariga, genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer.

2a. Oberoende av vilken modell för 
åtskillnad som tillämpas ska alla 
sammanlänkningar och den infrastruktur 
som ingår i dessa drivas av en oberoende 
regional systemansvarig. Dessa oberoende 
regionala systemansvariga får driva en 
eller flera sammanlänkningar från en 
eller flera gränser, och inget tak finns för 
nätets omfattning.

Or. en
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Motivering

Oberoende regionala systemansvariga driver den infrastruktur som är viktigast för 
utvecklingen av den inre marknaden på ett icke-diskriminerande sätt och är ett utmärkt 
verktyg för att förenkla distanshandeln.

Ändringsförslag 185
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer.

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita eller explicita auktioner enligt 
gemensamt beslut av de berörda 
systemansvariga för överföringssystemen
och integreringen av 
balanseringsmekanismer och mekanismer 
för reservkraft.

Or. en

Motivering

Implicita auktioner är visserligen ett ekonomiskt effektivt sätt att fördela gränsöverskridande 
kapacitet, men de passar inte alltid eftersom de inte lämpar sig för framväxande regionala 
energimarknader som håller på att liberaliseras och inte heller garanterar en tillräcklig 
gränsöverskridande gasöverföring på lång sikt (på månads- eller årsbasis).
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Ändringsförslag 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
implicita auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer.

2. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska också genom att 
främja vissa driftslösningar garantera en 
optimal hantering av nätet och främja 
utvecklingen av energiutbyte, fördelningen 
av gränsöverskridande kapacitet genom 
auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer.

Or. ro

Motivering

Man måste undvika tolkningar som begränsar konkurrensen.

Ändringsförslag 187
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De systemansvariga för 
överföringssystemen ska erbjuda 
marknaden största möjliga 
gränsöverskridande kapacitet och se till 
att reglerna för tilldelning och 
avstängning av kapacitet harmoniseras på 
båda sidor om en gräns samt att ingen 
åtskillnad görs mellan nätanvändare.

Or. en
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Motivering

Det behövs tydligare krav på att de systemansvariga för överföringssystemen ska maximera 
den gränsöverskridande kapaciteten. De systemansvariga får inte göra någon åtskillnad 
mellan olika leverantörer i detta sammanhang.

Ändringsförslag 188
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.

utgår

Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas och byrån.”

Or. en

Motivering

De regionala marknaderna bör vara ett första steg mot en helt integrerad europeisk marknad 
och får inte fastställas geografiskt av kommissionen.
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Ändringsförslag 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.

utgår

Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas och byrån.”

Or. de

Motivering

Organiseringen av det regionala samarbetet ska ske inom nätverket. Hur samarbetet ska 
genomföras och på vilken organisationsnivå det ska ske ska fastställas i nätverkets stadga. 
Särskilt antagande av kommissionen behövs inte och är inte ändamålsenligt.

Ändringsförslag 190
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas och byrån.”

Kommissionen ska för detta ändamål 
samråda med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas, ENTSUG och byrån.”
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Or. de

Motivering

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas/ENTSUG dras 
generellt in i utarbetandet av riktlinjerna eftersom Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas/ENTSUG kan bidra med praktiska erfarenheter från 
näringslivet i samband med inrättande, drift och användning av näten.

Ändringsförslag 191
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Den åtgärden, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Den ska i detta sammanhang 
ta hänsyn till unionens ”energiöar” och 
till situationen för de regioner som på 
grund av sin geografiska belägenhet är 
svårtillgängliga och som måste 
sammanlänkas med överföringssystemen 
för gas.  Den åtgärden, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 14.2.

Or. ro

Motivering

När kommissionen ska fastställa den geografiska utsträckningen ska den ta hänsyn till den 
aktuella situationen för överföringssystemen och de aktuella sammanlänkningsmöjligheterna 
samt de verkliga möjligheterna att bygga ut sammanlänkningarna mellan dessa områden.
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Ändringsförslag 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Den åtgärden, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning, men först efter samråd med 
de medlemsstater som ingår i denna 
geografiska utsträckning. Den åtgärden, 
som avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera 
den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.

Or. ro

Motivering

Det är medlemsstaterna som bäst känner till sin kapacitet och sina möjligheter att samarbeta 
för att ta hänsyn till den verkliga situationen, produktionskapaciteten och 
försörjningsbehoven när det gäller gas från grannländerna.

Ändringsförslag 193
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 3.1 första stycket ska ersättas 
med följande:
1. Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem, som 
systemansvariga för överföringssystem 
och LNG-system tillämpar och vilka 
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godkänts av tillsynsmyndigheterna 
enligt artikel 25.2 i direktiv 2003/55/EG, 
samt de tariffer som offentliggjorts 
enligt artikel 18.1 i det direktivet, ska 
vara tydliga, ta hänsyn till systemets 
funktionsduglighet och förbättringen av 
det och återspegla de faktiska 
kostnaderna, i den utsträckning dessa 
kostnader motsvaras av dem som 
effektiva och strukturellt jämförbara 
nätoperatörer har och medger insyn, 
samtidigt som en rimlig avkastning på 
investeringar tillgodoses […].
Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem, ska 
tillämpas på ett icke-diskriminerande 
sätt.

Or. en

(Ändring av nuvarande artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1775/2005.)

Motivering

De nuvarande bestämmelserna i artikel 3 om tariffjämförelser där verklig konkurrens råder 
mellan olika delar av systemet har lett till att tarifferna i ett stort antal överföringssystem i 
hela EU inte är kostnadsbaserade. Det är svårt att uppskatta de negativa konsekvenser detta 
får för konsumenterna i form av högre nätavgifter eller energipriser, men dessa får antas 
vara betydande.

Ändringsförslag 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 3.1 första stycket ska ersättas 
med följande:
”1. Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem, som 
systemansvariga för överföringssystem, 
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systemansvariga för LNG-anläggningar 
och systemansvariga för lagringssystem
tillämpar och vilka godkänts av 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 25.2 
i direktiv 2003/55/EG, samt de tariffer 
som offentliggjorts enligt artikel 18.1 i 
det direktivet, ska vara tydliga, ta 
hänsyn till systemets funktionsduglighet 
och förbättringen av det och återspegla 
de faktiska kostnaderna, i den 
utsträckning dessa kostnader motsvaras 
av dem som effektiva och strukturellt 
jämförbara nätoperatörer har och 
medger insyn, samtidigt som en rimlig 
avkastning på investeringar tillgodoses 
[…]. Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem, ska 
harmoniseras och tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt.”

Or. en

(Tillägg av några ord i början och slutet av artikel 3.1 första stycket i förordning (EG) 
nr 1775/2005 och strykning av några ord i slutet.)

Motivering

De nuvarande bestämmelserna om tariffjämförelser där verklig konkurrens råder mellan 
olika delar av systemet har lett till att tarifferna i ett stort antal överföringssystem i hela EU 
inte är kostnadsbaserade. Det negativa konsekvenserna för gaskonsumenterna i form av 
högre nätavgifter eller energipriser kan antas vara betydande. Därför föreslås att den 
kostnadsbaserade metoden för att fastställa tarifferna ska vara den enda metoden som 
används för överförings-, lagrings- och LNG-tjänster.

Ändringsförslag 195
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 3.1 tredje stycket ska ersättas 
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med följande:
Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem ska 
underlätta effektiv gashandel och 
konkurrens och samtidigt hindra 
korssubventionering mellan 
nätanvändare samt ge incitament till 
investeringar och upprätthållande eller 
skapande av driftskompatibilitet för 
överföringsnät. Detta kan omfatta 
särskilda bestämmelser för nya 
investeringar.

Or. en

(Här görs ett tillägg till nuvarande artikel 3.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1775/2005.)

Motivering

De nuvarande bestämmelserna i artikel 3 om tariffjämförelser där verklig konkurrens råder 
mellan olika delar av systemet har lett till att tarifferna i ett stort antal överföringssystem i 
hela EU inte är kostnadsbaserade. Det är svårt att uppskatta de negativa konsekvenser detta 
får för konsumenterna i form av högre nätavgifter eller energipriser, men dessa får antas 
vara betydande.

Ändringsförslag 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 3.1 tredje stycket ska ersättas 
med följande:
”Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem ska 
underlätta effektiv gashandel och 
konkurrens och samtidigt hindra 
korssubventionering mellan 
nätanvändare samt ge incitament till 
investeringar och upprätthållande eller 
skapande av driftskompatibilitet för 
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överföringsnät. Detta kan omfatta 
särskilda bestämmelser för nya 
investeringar.”

Or. en

(Tillägg av några ord i slutet av artikel 3.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1775/2005.)

Motivering

Särskilda bestämmelser för nya investeringar kan övervägas.

Ändringsförslag 197
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Avgifter för nätanvändare ska fastställas 
separat och oberoende vid varje ingång till 
och utgång från överföringssystemet.
Nätavgifter ska inte beräknas på grundval 
av avtal.”

”Medlemsstaterna får besluta att avgifter 
för nätanvändare ska fastställas separat och 
oberoende vid varje ingång till och utgång 
från överföringssystemet, och att 
nätavgifter inte ska beräknas på grundval 
av avtal.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör själva få besluta om uttaget av avgifter vid ingång och utgång till 
systemet. Fördelen med sådana avgifter är att gas kan handlas över större områden, men 
nackdelen är att de oftast inte speglar den faktiska transportkostnaden. När tariffer för 
ingång och utgång fastställs måste man dessutom ta hänsyn till tariffsystemet för 
distributionsnätet, vilket ligger inom medlemsstaternas behörighetsområde.
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Ändringsförslag 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 3.1 ska följande stycke 
läggas till som stycke 4a:
”Tarifferna, eller de metoder som 
används för att beräkna dem, ska 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt 
och göras tydliga.”

Or. en

(Ett femte stycke läggs till i artikel 3.1.)

Motivering

Att tarifferna och de metoder som används för att beräkna dem är tydliga är en förutsättning 
för en välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag 199
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Följande artikel 4a ska införas:
”Artikel 4a

Tekniskt samarbete med systemansvariga 
för överföringssystemen i tredjeländer

1. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska säkra tekniskt samarbete mellan 
systemansvariga för överföringssystemen 
och deras motparter i tredjeländer.
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2. Om oförenligheter uppstår med de 
föreskrifter och regler som antagits av 
byrån ska den nationella 
tillsynsmyndigheten begära en förklaring 
från byrån.”

Or. xm

Motivering

Förordningen preciserar inte de tekniska aspekterna av samarbetet med systemansvariga för 
överföringssystemen i tredjeländer.

Ändringsförslag 200
David Martin

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 4a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se till att de erbjuder tjänster på ett 
icke-diskriminerande sätt till samtliga 
nätanvändare som tillgodoser efterfrågan 
på marknaden; om en LNG-anläggning 
eller en systemansvarig för lagringssystem 
erbjuder samma tjänst till olika kunder ska 
detta ske enligt likvärdiga avtalsvillkor,

a) se till att de erbjuder tjänster på ett 
icke-diskriminerande sätt till samtliga 
nätanvändare som tillgodoser efterfrågan 
på marknaden; om en LNG-anläggning 
eller en systemansvarig för lagringssystem 
erbjuder samma tjänst till olika kunder 
samtidigt ska detta ske enligt likvärdiga 
avtalsvillkor,

Or. en

Motivering

Avtalsvillkor förändras över tid och kan därför bara jämföras för liknande tjänster som 
erbjuds vid en viss tidpunkt.
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Ändringsförslag 201
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 4a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Avtalsenliga gränser för den nödvändiga 
minimistorleken på LNG-anläggningens 
kapacitet och lagringskapaciteten ska 
motiveras på grundval av tekniska 
restriktioner och ge mindre användare av 
lagringsanläggningar möjlighet att få 
tillträde till lagringstjänster.”

5. Avtalsenliga gränser för den nödvändiga 
minimistorleken på LNG-anläggningens 
kapacitet och lagringskapaciteten ska 
motiveras på grundval av tekniska 
restriktioner och ge mindre användare av 
lagringsanläggningar möjlighet att få 
tillträde till lagringstjänster. Villkoren när 
det gäller kreditvärdighetsgarantier ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och föreläggas 
kommissionen och byrån för yttrande.  
Kommissionen och byrån ska avge sina 
yttranden inom 30 dagar.”

Or. ro

Motivering

Principerna om insyn och icke-diskriminering garanterar lika villkor för samtliga operatörer 
och skyddar konsumenternas intressen.

Ändringsförslag 202
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 4a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För den kapacitet som är öppen för 
tredjepartstillträde och de tjänster som 
tredje part måste erbjudas ska 
systemansvariga för anläggningar som 
har beviljats undantag enligt artikel 22 i 
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direktiv 2003/55/EG
a) offentliggöra relevant information, 
särskilt uppgifter om tjänsternas 
användning och tillgänglighet, inom en 
tidsram som är förenlig med 
LNG-anläggningsanvändarnas rimliga 
handelsbehov,
b) offentliggöra de villkor som är 
tillämpliga, tillsammans med de tekniska 
uppgifter som krävs för att 
LNG-användarna ska få effektivt tillträde 
till LNG-anläggningen,
c) erbjuda outnyttjad kapacitet i 
LNG-anläggningar inom en tidsram som 
är förenlig med 
LNG-anläggningsanvändarnas rimliga 
handelsbehov.

Or. en

Motivering

Av de 13 LNG-anläggningar som finns i dagsläget har alla utom en reglerat tillträde för 
tredje part. För de flesta nya projekt (såväl nya anläggningar som utbyggnader) har dock 
undantag från bestämmelserna om tillträde för tredje part begärts enligt artikel 22 i 
gasdirektivet 2003/55/EG. Hittills har ingen begäran om undantag fått avslag. Därför bör det 
finnas vissa minimikrav också för de tjänster som anläggningar med undantag måste 
tillhandahålla för tredje part i enlighet med villkoren för undantaget.

Ändringsförslag 203
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”a) ge riktiga ekonomiska signaler för en 
effektiv och maximal användning av den 
tekniska kapaciteten och underlätta 
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investeringar i ny infrastruktur samt 
gränsöverskridande gashandel,”

Or. en

(Här görs ett tillägg till nuvarande artikel 5.2 a i förordning (EG) nr 1775/2005.)

Motivering

Tillgången till transportkapacitet är avgörande för att en gemensam EU-marknad för gas ska 
kunna utvecklas. Detsamma gäller således även tillämpningen av lämpliga mekanismer för 
kapacitetstilldelning och förfaranden för att hantera överbelastningar som garanterar en 
effektiv användning av befintlig infrastruktur. Artikel 5 bör ändras så att den även omfattar 
den gränsöverskridande aspekten av mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena 
för att hantera överbelastningar.

Ändringsförslag 204
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. De systemansvariga för 
överföringssystem ska genomföra och 
offentliggöra icke-diskriminerande och 
öppna förfaranden för att hantera 
överbelastningar, grundade på följande 
principer:

”3. De systemansvariga för 
överföringssystem ska genomföra och 
offentliggöra icke-diskriminerande och 
öppna förfaranden för att hantera 
överbelastningar, vilka underlättar 
gränsöverskridande gashandel och 
grundas på följande principer:

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska 
den systemansvarige för 
överföringssystemen erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden med 
åtminstone en dags framförhållning och på 
avbrytbara villkor.

a) För att förhindra avtalsbetingad 
överbelastning ska den systemansvarige för 
överföringssystemen erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden med 
åtminstone en dags framförhållning och på 
avbrytbara villkor.”

b) Nätanvändare har rätt att återförsälja 
eller återuthyra sin oanvända 
avtalsbetingade kapacitet på den 
sekundära marknaden. Medlemsstaterna 
får begära att nätanvändarna anmäler 
detta till den systemansvarige för 
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överföringssystemen eller att de 
informerar denne.”

Or. en

Motivering

Tillgången till transportkapacitet är avgörande för att en gemensam EU-marknad för gas ska 
kunna utvecklas. Detsamma gäller således även tillämpningen av lämpliga mekanismer för 
kapacitetstilldelning och förfaranden för att hantera överbelastningar som garanterar en 
effektiv användning av befintlig infrastruktur. Artikel 5 bör ändras så att den även omfattar 
den gränsöverskridande aspekten av mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena 
för att hantera överbelastningar.

Ändringsförslag 205
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska 
den systemansvarige för 
överföringssystemen erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden med 
åtminstone en dags framförhållning och på 
avbrytbara villkor.

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska 
den systemansvarige för 
överföringssystemen erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden med 
åtminstone en dags framförhållning och på 
avbrytbara villkor, med beaktande av 
principerna om icke-diskriminering och 
fri konkurrens.

Or. ro

Motivering

Principerna om insyn och icke-diskriminering garanterar lika villkor för samtliga operatörer 
och skyddar konsumenternas intressen.
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Ändringsförslag 206
Dominique Vlasto

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska 
den systemansvarige för 
överföringssystemen erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden med 
åtminstone en dags framförhållning och på 
avbrytbara villkor.

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska
den systemansvarige för 
överföringssystemen erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden med 
åtminstone en dags framförhållning och på 
avbrytbara villkor, i den mån detta inte 
hindrar tillämpningen av långsiktiga 
försörjningskontrakt.

Or. fr

Motivering

Utformningen av regler för hantering av överbelastning bör beakta transportföretagens 
åtaganden gentemot slutkunder och försörjningstryggheten (förekomst av långsiktiga 
försörjningskontrakt).

Ändringsförslag 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 5 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Om kapacitet som omfattas av 
befintliga transportavtal inte utnyttjas och 
det uppstår en avtalsbetingad 
överbelastning, ska punkt 3 tillämpas, 
förutsatt att detta inte bryter mot kraven i 
befintliga transportavtal. Om detta skulle 
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bryta mot befintliga transportavtal, ska 
systemansvariga för överföringssystem 
lämna en begäran till nätanvändaren om 
att få använda den outnyttjade 
kapaciteten på den sekundära 
marknaden, efter samråd med de 
behöriga myndigheterna, i enlighet med 
punkt 3.”

Or. en

Motivering

Återinförande av en bestämmelse som tagits bort från förordning (EG) nr 1775/2005.

Ändringsförslag 208
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. De systemansvariga ska regelbundet 
utvärdera marknaden inför nya 
investeringar. Vid planeringen av nya 
investeringar ska de systemansvariga 
bedöma marknadsefterfrågan.”

”6. De systemansvariga ska regelbundet 
utvärdera marknaden inför nya 
investeringar. Vid planeringen av nya 
investeringar ska de systemansvariga 
bedöma marknadsefterfrågan och ta 
hänsyn till kriterier som rör 
försörjningstryggheten.”

Or. en

Motivering

Marknadsefterfrågan bör inte vara det enda kriteriet som beaktas när nya investeringar 
planeras. Försörjningstryggheten är en central fråga och den kan inte garanteras om man 
när infrastrukturen planeras bara tar hänsyn till hur efterfrågan ska tillgodoses och inte till 
vad som skulle hända om det exempelvis blir fel på infrastrukturen för överföring.
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Ändringsförslag 209
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led da (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska läggas till  som
punkt 6a:
”6a. Vid fysisk överbelastning på lång sikt 
ska de systemansvariga för 
överföringssystemen häva denna 
överbelastning genom att de utvidgar de 
befintliga kapaciteterna med ny kapacitet 
på grundval av marknadsefterfrågan. För 
att kunna bedöma efterfrågan på 
marknaden är de systemansvariga för 
överföringssystemen skyldiga att 
genomföra så kallade 
open season-förfaranden.”

Or. de

Motivering

I den nya punkt 7 i artikel 5 slås fast att de systemansvariga för överföringssystemens 
skyldighet att häva överbelastning också innebär att häva överbelastning på lång sikt genom 
att i enlighet med efterfrågan på marknaden, vilken fastställdes med hjälp av så kallade 
open season-förfaranden (som tjänar till att undersöka behovet på marknaden och i 
förekommande fall en så insynsvänlig och diskrimineringsfri tilldelning av kapacitet 
respektive tillträdesmöjligheter för tredje part), investera i nya infrastrukturer. De 
systemansvariga för överföringsnäten blir därigenom skyldiga att genomföra så kallade 
open season-förfaranden.
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Ändringsförslag 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led da (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska läggas till  som 
punkt 6a:
”6a. I händelse av en långvarig fysisk 
överbelastning ska de systemansvariga för 
överföringssystem hantera 
överbelastningen på ett långsiktigt sätt 
genom att lägga till ny kapacitet beroende 
marknadsefterfrågan. För att bedöma 
marknadsefterfrågan ska de 
systemansvariga för överföringssystem 
tillämpa s.k. open season-förfaranden.”

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag specificeras det att de systemansvariga för överföringssystem i 
samband med sin hantering av överbelastning ska åtgärda långvarig överbelastning genom 
att investera i ny infrastruktur enligt den efterfrågan på marknaden som fastställts genom s.k. 
open season-förfaranden. De systemansvariga för överföringssystem ska tillämpa s.k. open 
season-förfaranden.

Ändringsförslag 211
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led da (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt ska läggas till  som 
punkt 6a:
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”6a. För att förebygga långsiktig fysisk 
överbelastning ska de systemansvariga för 
överföringssystem hantera 
överbelastningen på ett långsiktigt sätt 
genom att lägga till ny kapacitet beroende 
på marknadsefterfrågan.”

Or. en

(Genom detta ändringsförslag läggs det till en ny punkt i artikel 5 i förordning 1775/2005.)

Motivering

I den nya punkten 6a (ny) i artikel 5 specificeras det att de systemansvariga för 
överföringssystem i samband med sin hantering av överbelastning ska åtgärda långvarig 
överbelastning genom att investera i ny infrastruktur beroende på den efterfrågan på 
marknaden som fastställts genom s.k. open season-förfaranden. De systemansvariga för 
överföringssystem ska tillämpa s.k. open season-förfaranden.

Ändringsförslag 212
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led db (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Följande punkt ska läggas till  som 
punkt 6b:
”6b. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska övervaka hur överbelastning hanteras 
inom nationella gassystem och 
sammanlänkningar. 
De systemansvariga för överföringssystem 
ska lämna in uppgifter om sina 
förfaranden för hantering av 
överbelastning, inbegripet
kapacitetstilldelning, till de nationella 
tillsynsmyndigheterna för godkännande. 
De nationella tillsynsmyndigheterna får 
begära att dessa regler ändras innan de 
godkänner dem.”
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Or. en

(Genom detta ändringsförslag läggs det till en ny punkt i artikel 5 i förordning 1775/2005.)

Motivering

Tillsynsmyndigheternas formella godkännande av förfaranden för hantering av 
överbelastning bör anges tydligt i förordning (EG) nr 1775/2005 för att en faktisk efterlevnad 
ska kunna säkras.

Ändringsförslag 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den maximala kapaciteten i lagrings-
och LNG-anläggningar ska ställas till 
marknadsaktörernas förfogande, med 
beaktande av systemintegritet och -drift.

1. Den maximala kapaciteten i lagrings-
och LNG-anläggningar ska ställas till 
marknadsaktörernas förfogande, med 
beaktande av systemintegritet och -drift på 
grundval av föregående reglerat tillträde 
till all gaslagring i EU, varvid vederbörlig 
hänsyn ska tas till 
lagringsanläggningarnas geologiska 
särdrag och lagringens många olika 
funktioner, såsom försörjningstrygghet 
och marknadsunderlättande.

Or. en

Motivering

Reglerat tillträde till lagringsanläggningar är oerhört viktigt både för att trygga solidariteten 
mellan medlemsstaterna i fråga om gas och för att marknaden ska fungera väl. I syfte att 
säkerställa ett insynsvänligt och säkert utnyttjande av lagringskapaciteten i EU måste 
tillsynsmyndigheterna i unionen i förväg fastställa detaljerade regler för tillträde till dessa 
lagringsanläggningar, med vederbörlig hänsyn till frågans komplexitet – de olika 
lagringsanläggningarnas geologiska särdrag och kompromissen mellan försörjningstrygghet 
och marknadsunderlättande.
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Ändringsförslag 214
Dominique Vlasto

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5 a – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder ska beakta det berörda 
systemets integritet såväl som 
försörjningstryggheten.

Or. fr

Motivering

Precis som i riktlinjerna för principerna för hantering av överbelastning av överföringsnäten 
bör man vid utformningen av regler för hantering av överbelastning beakta 
transportföretagens åtaganden gentemot slutkunder och infrastrukturens särskilda fysiska 
omständigheter.

Ändringsförslag 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till  som 
punkt 4a:
”4a. Om en systemansvarig för 
överföringssystem anser att alla uppgifter 
som krävs inte kan offentliggöras av 
sekretesskäl, ska den systemansvarige 
söka de behöriga myndigheternas tillstånd 
att begränsa offentliggörandet i fråga om 
de(n) aktuella punkten/punkterna.
De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller vägra tillstånd från fall till fall och 
då särskilt beakta befogade krav på 
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bevarande av affärshemligheter och målet 
att skapa en konkurrensutsatt inre 
gasmarknad. Om tillstånd beviljas ska den 
tillgängliga kapaciteten offentliggöras 
utan sådana sifferuppgifter som skulle 
röja affärshemligheter.
Inget sådant tillstånd som anges i denna 
punkt ska beviljas om två eller fler 
nätanvändare har avtalad kapacitet i en 
och samma punkt.”

Or. en

Motivering

Återinförande av en bestämmelse som tagits bort från förordning (EG) nr 1775/2005.

Ändringsförslag 216
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 5 ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

Regeln om minst tre användare (jämför ändringsförslag till artikel 6a.2) gäller också för 
nätområdet, dvs. en motsvarande bestämmelse borde också ingå i artikel 6, dvs. den av 
kommissionen planerade strykningen av artikel 6.5 måste upphävas.
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Ändringsförslag 217
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 5 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Regeln om minst tre användare (se artikel 6a.2) måste även gälla för nätet. Strykningen av 
artikel 6.5 måste upphävas eftersom den skulle få negativa följder, då ekonomiskt känslig 
information skulle vara tillgänglig för andra marknadsaktörer. I regioner med färre än tre 
användare kan marknadsaktörerna övervaka inköps- och försäljningsställningarna och skulle 
kunna manipulera priserna. Det måste råda balans mellan insyn och sekretess.

Ändringsförslag 218
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 5 ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

Den hittills gällande regeln om minst tre användare bör behållas. Transport- och 
lagringskundernas rätt till konfidentiell behandling av sina uppgifter (t.ex. uppgifter om 
transporterade mängder) får inte inskränkas på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att 
dra slutsatser om deras handelsbeteende. Den systemansvariga för överföringssystemen ska 
se till att uppgifter som innehåller just sådan information endast ställs till förfogande för den 
behöriga tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 219
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Punkt 5 ska ersättas med följande:
5. Nätanvändarna kan uppmana de 

systemansvariga för överföringssystemen 
att [...] av sekretesskäl inte offentliggöra 
sådana uppgifter enligt första meningen, 
vars offentliggörande skulle skada 
nätanvändarnas företags- och 
affärshemligheter. I detta fall skall den 
systemansvarige söka den behöriga 
myndighetens tillstånd att begränsa 
offentliggörandet i fråga om de(n) 
aktuella punkten/punkterna.
Den behöriga tillsynsmyndigheten skall 
bevilja eller vägra tillstånd från fall till 
fall och då särskilt beakta befogade krav 
på bevarande av affärshemligheter och 
allmänintresset av offentliggörandet. Om 
tillstånd beviljas, skall den tillgängliga 
kapaciteten offentliggöras utan sådana 
sifferuppgifter som skulle röja 
affärshemligheter.
Inget sådant tillstånd som anges i denna 
punkt skall beviljas om tre eller fler 
nätanvändare har avtalad kapacitet i en 
och samma punkt.

Or. de

Motivering

Den hittills gällande regeln om minst tre användare bör behållas. Transport- och 
lagringskundernas rätt till konfidentiell behandling av sina uppgifter (t.ex. uppgifter om 
transporterade mängder) får inte inskränkas på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att 
dra slutsatser om deras handelsbeteende. Den systemansvariga för överföringssystemen ska 
se till att uppgifter som innehåller just sådan information endast ställs till förfogande för den 
behöriga tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 220
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 5 ska ersättas med följande:
5. Nätanvändarna kan uppmana de 

systemansvariga för överföringssystemen 
att [...] av sekretesskäl inte offentliggöra 
sådana uppgifter enligt artikel 6.6, vars 
offentliggörande skulle skada 
nätanvändarnas företags- och 
affärshemligheter. I detta fall skall den 
systemansvarige söka den behöriga 
myndighetens tillstånd att begränsa 
offentliggörandet i fråga om de(n) 
aktuella punkten/punkterna.
Den behöriga tillsynsmyndigheten skall 
bevilja eller vägra tillstånd från fall till 
fall och då särskilt beakta befogade krav 
på bevarande av affärshemligheter och 
allmänintresset av offentliggörandet. Om 
tillstånd beviljas, skall den tillgängliga 
kapaciteten offentliggöras utan sådana 
sifferuppgifter som skulle röja 
affärshemligheter.
Inget sådant tillstånd som anges i denna 
punkt skall beviljas om tre eller fler 
nätanvändare har avtalad kapacitet i en 
och samma punkt.

Or. de

Motivering

En strykning av regeln om minst tre användare i artikel 5 skulle få negativa konsekvenser 
eftersom ekonomiskt känslig information om nätanvändare skulle bli tillgänglig för andra 
marknadsaktörer/konkurrenter. I regioner med färre än tre användare skulle 
marknadsaktörerna följa leverans- och försäljningspositionerna för dessa användare och på 
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så sätt manipulera priserna. Marknadspriserna skulle kunna manipuleras genom att avbryta 
gasförsäljning vid den tidpunkt då marknadsaktörerna efterfrågar gas som mest.

Ändringsförslag 221
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led c
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Systemansvariga för överföringssystem
ska offentliggöra förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den 
information som offentliggörs ska 
avspegla den information som är 
tillgänglig för den systemansvarige.

”7. Nätanvändarna får begära att de 
systemansvariga för överföringssystem 
behandlar sådana uppgifter konfidentiellt 
om de anser att uppgifterna röjer drifts-
och affärshemligheter. I sådana fall ska 
den systemansvarige för 
överföringssystemet söka de behöriga 
myndigheternas tillstånd att begränsa 
offentliggörandet i fråga om de(n) 
aktuella punkten/punkterna.

De systemansvariga ska offentliggöra 
åtgärder som vidtas, kostnader som 
åsamkas och inkomster som skapas för att 
balansera systemet.

De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller vägra tillstånd från fall till fall. Om 
tillstånd beviljas ska den tillgängliga 
kapaciteten offentliggöras utan sådana 
sifferuppgifter som skulle röja 
affärshemligheter. 

De berörda marknadsaktörerna ska 
överlämna de uppgifter som anges i 
denna artikel till de systemansvariga.”

Inget sådant tillstånd som anges i denna 
punkt skall beviljas om tre eller fler 
nätanvändare har avtalad kapacitet i en 
och samma punkt.”

Or. en
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Ändringsförslag 222
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led c
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den information 
som offentliggörs ska avspegla den 
information som är tillgänglig för den 
systemansvarige.

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra relevant förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den information 
som offentliggörs ska avspegla den 
information som är tillgänglig för den 
systemansvarige, såvida inga legitima 
affärshemligheter berörs därav.

De systemansvariga ska offentliggöra 
åtgärder som vidtas, kostnader som 
åsamkas och inkomster som skapas för att 
balansera systemet.

De systemansvariga ska för den behöriga 
tillsynsmyndigheten offentliggöra åtgärder 
som vidtas, kostnader som åsamkas och 
inkomster som skapas för att balansera 
systemet.

De berörda marknadsaktörerna ska 
överlämna de uppgifter som anges i denna 
artikel till de systemansvariga.”

De berörda marknadsaktörerna ska 
överlämna de uppgifter som anges i denna 
artikel till de systemansvariga.”

Or. de

Motivering

Den hittills gällande regeln om minst tre användare bör behållas. Transport- och 
lagringskundernas rätt till konfidentiell behandling av sina uppgifter (t.ex. uppgifter om 
transporterade mängder) får inte inskränkas på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att 
dra slutsatser om deras handelsbeteende. Den systemansvarige för överföringssystemen ska 
se till att uppgifter som innehåller just sådan information endast ställs till förfogande för den 
behöriga tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 223
Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led c
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den information 
som offentliggörs ska avspegla den 
information som är tillgänglig för den 
systemansvarige.

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den information 
som offentliggörs ska avspegla den 
information som är tillgänglig för den 
systemansvarige.

De systemansvariga ska offentliggöra
åtgärder som vidtas, kostnader som 
åsamkas och inkomster som skapas för att 
balansera systemet.

De systemansvariga ska bevara 
information om åtgärder som vidtas, 
kostnader som åsamkas och inkomster som 
skapas för att balansera systemet så att den 
nationella tillsynsmyndigheten har 
tillgång till den.

De berörda marknadsaktörerna ska 
överlämna de uppgifter som anges i denna 
artikel till de systemansvariga.”

De berörda marknadsaktörerna ska 
överlämna de uppgifter som anges i denna 
artikel till de systemansvariga.”

Or. en

Motivering

Denna information är kommersiellt känslig och kan göra att de systemansvariga för 
överföringssystem missgynnas på marknaden.
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Ändringsförslag 224
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led c
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra förhands- och
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den information 
som offentliggörs ska avspegla den 
information som är tillgänglig för den 
systemansvarige.

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra efterhandsinformation om 
tillgång och efterfrågan, grundad på 
genomförda flöden till och från systemet. 
Detaljerna i den information som 
offentliggörs ska avspegla den information 
som är tillgänglig för den systemansvarige.

Or. en

Motivering

Efterhandsinformation är användbar för att förstå marknaden och prisfluktuationer och bör 
därför offentliggöras. De systemansvariga för överföringssystem bör dock inte vara skyldiga 
att offentliggöra förhandsinformation, dvs. prognoser, om stora konsumenters tillgång eller 
efterfrågan på gas. Detta skulle till exempel avslöja den kommersiella ställningen för stora 
konsumenter som är direktkopplade till gasöverföringsnätet. 

Ändringsförslag 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led c
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska offentliggöra förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och 
efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och 
från systemet. Detaljerna i den 

”7. Systemansvariga för överföringssystem 
ska varje dag på förhand och i realtid 
offentliggöra sifferuppgifter om varje 
relevant ingång och utgång i händelse av 
förändringar, rörande:
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information som offentliggörs ska 
avspegla den information som är 
tillgänglig för den systemansvarige.

a) maximal tekniskt tillgänglig kapacitet,
b) kommersiellt tillgänglig och bokad 
(eller avtalad) kapacitet,
c) underhållsplaner och planerade 
avbrott.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra 
sifferuppgifter om varje relevant ingång 
och utgång, rörande:
a) de dagliga gasflödena, inbegripet 
avbrott i flödena, i efterhand, senast en 
dag efter den aktuella 
gasförsörjningsdagens slut,
b) tidigare dagliga gasflöden, inbegripet 
avbrott i dessa flöden under de senaste 
[tio åren] på löpande basis,
c) dagliga tilldelningsuppgifter, som ska 
meddelas varje berörd leverantör i 
efterhand, senast en dag efter den 
aktuella gasförsörjningsdagens slut.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra 
sifferuppgifter om varje relevant 
sammanlänkningspunkt, rörande: 
a) dagliga gasflöden i föregående led, 
inbegripet avbrott i flödena, i efterhand, 
senast en dag efter den aktuella 
gasförsörjningsdagens slut,
b) dagliga tidigare sammanlagda 
gasflöden i föregående led under de 
senaste [tio åren] på löpande basis.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra 
sifferuppgifter om den dagliga 
sammanlagda efterfrågeprognosen för 
varje berörd balanseringszon på förhand, 
senast i början av föregående berörd 
gasförsörjningsdag.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska i realtid 



PE404.708v01-00 52/89 AM\717804SV.doc

SV

offentliggöra avgiften för obalans för 
varje berörd balanseringsperiod.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska varje 
balanseringsperiod, minst en månad efter 
balanseringsperiodens slut, förse varje 
berörd leverantör med preliminära 
uppgifter om obalans och kostnader, 
medan de slutliga uppgifterna ska 
tillhandahållas inom tre månader, men 
senast ett år efter balanseringsperiodens 
slut.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska i efterhand, senast 
en dag efter den aktuella 
gasförsörjningsdagens slut, offentliggöra 
dagliga sammanlagda uppgifter om 
lagring av gas i rörledningar (inbegripet 
tidigare uppgifter för de senaste [tio] 
åren).
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska på förhand 
offentliggöra dagliga sammanlagda 
prognoser om lagringen av gas i 
rörledningar i slutet av varje berörd 
gasförsörjningsdag.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra 
beräkningsmetoden för mängderna av 
och avgifterna för obalans. Uppdateringar 
ska snabbt tillhandahållas av varje 
systemansvarig för överföringssystem i 
händelse att uppgifterna ändras. 
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra 
uppgifter om varför en försörjningskris 
har förklarats föreligga, inbegripet 
förfarandena för detta. Uppdateringar ska 
snabbt tillhandahållas av varje 
systemansvarig för överföringssystem i 
händelse att uppgifterna ändras.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra 
fullständiga specifikationer för de 
kvalitetsparametrar för gas som är 
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tillämpliga på systemet samt uppgifter om 
de förfaranden och regler (inbegripet 
eventuella tillhörande kostnader) för 
hanteringen av gas som inte 
överensstämmer med de föreskrivna 
parametrarna. Uppdateringar ska snabbt 
tillhandahållas av varje systemansvarig 
för överföringssystem i händelse att 
uppgifterna ändras.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska i efterhand 
offentliggöra uppgifter om de dagliga 
faktiska mätvärdena för viktiga 
kvalitetsparametrar för gas, senast tre 
dagar efter den berörda 
gasförsörjningsdagens slut.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska offentliggöra alla 
eventuella driftsbalanseringsavtal och 
sammanlänkningsavtal (eller andra 
motsvarande avtal) med bestämmelser om 
tilldelning av gasflöden (inbegripet 
tillämpade metoder) och tillhörande 
uppgifter. Uppdateringar ska snabbt 
tillhandahållas av varje systemansvarig 
för överföringssystem i händelse att 
uppgifterna ändras.
Varje systemansvarig för 
överföringssystem ska tillhandahålla 
nätanvändarna ett säkert webb-baserat 
system för kapacitetsbokning och 
nominering.
De uppgifter som krävs enligt denna 
punkt ska tillhandahållas utan någon 
ytterligare kostnad på ett Internetbaserat, 
användarvänligt och insynsvänligt sätt 
och kunna tillgås av samtliga 
nätanvändare (inbegripet potentiella 
nätanvändare).

Or. en
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Motivering

De insynskrav som ställs upp i ändringsförslaget motsvarar de minimikrav som behövs för att 
stödja utvecklingen av en funktionell och effektiv EU-gasmarknad, varför de systemansvariga 
för överföringssystem bör åläggas rättsliga skyldigheter att säkra att informationen görs 
tillgänglig för marknaden. De befintliga insynskraven är inte tillräckligt föreskrivande och 
täcker inte all information som marknaden kräver.

Ändringsförslag 226
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar.

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar, förutsatt att tre 
eller fler användare har avtalad kapacitet.

Or. en

Motivering

Regeln om minst tre nätanvändare måste gälla för att skydda marknadsaktörer som kan 
övervaka inköps- och försäljningsställningarna och således skulle kunna manipulera 
priserna. När det finns minst tre användare måste informationen alltid offentliggöras.
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Ändringsförslag 227
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar.

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar, förutsatt att tre 
eller fler användare har avtalad kapacitet.

Or. de

Motivering

Generellt borde dessa uppgifter endast offentliggöras om regeln om minst 3 användare 
uppfylls. Se även motiveringen till artikel 6.7 (ny).

Ändringsförslag 228
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar.

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar, förutsatt att tre 
eller fler användare har avtalad kapacitet.
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Or. de

Motivering

Den hittills gällande regeln om minst tre användare bör behållas. Transport- och 
lagringskundernas rätt till konfidentiell behandling av sina uppgifter (t.ex. uppgifter om 
transporterade mängder) får inte inskränkas på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att 
dra slutsatser om deras handelsbeteende. Den systemansvarige för överföringssystemen ska 
se till att uppgifter som innehåller just sådan information endast ställs till förfogande för den 
behöriga tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar.

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska 
varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande 
och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar, förutsatt att tre 
eller fler användare har avtalad kapacitet.

Or. de

Motivering

Offentliggörandet av dessa uppgifter borde bara vara tillåtet så länge som minst tre 
användare utnyttjar kapaciteterna. Annars skulle man genom de möjliga slutsatserna riskera 
att avslöja företagshemligheter.
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Ändringsförslag 230
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtliga systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

4. Förutsatt att tre eller fler användare 
har avtalad kapacitet ska samtliga 
systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

Or. de

Motivering

Den hittills gällande regeln om minst tre användare bör behållas. Transport- och 
lagringskundernas rätt till konfidentiell behandling av sina uppgifter (t.ex. uppgifter om 
transporterade mängder) får inte inskränkas på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att 
dra slutsatser om deras handelsbeteende. Den systemansvarige för överföringssystemen ska 
se till att uppgifter som innehåller just sådan information endast ställs till förfogande för den 
behöriga tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 231
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtliga systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

4. Förutsatt att tre eller fler användare 
har avtalad kapacitet ska samtliga 
systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

Or. de

Motivering

Generellt borde dessa uppgifter endast offentliggöras om regeln om minst 3 användare 
uppfylls. Se även motiveringen till artikel 6.7 (ny).

Ändringsförslag 232
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtliga systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och 

4. Förutsatt att tre eller fler användare 
har avtalad kapacitet ska samtliga 
systemansvariga för LNG- och 
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lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

lagringsanläggningar offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

Or. en

Motivering

Regeln om minst tre nätanvändare måste gälla för att skydda marknadsaktörer som kan 
övervaka inköps- och försäljningsställningarna och således skulle kunna manipulera 
priserna. När det finns minst tre användare måste informationen alltid offentliggöras.

Ändringsförslag 233
Dominique Vlasto

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtliga systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska offentliggöra 
mängden gas i varje LNG- och
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

4. 4. Samtliga systemansvariga för LNG-
och lagringsanläggningar ska offentliggöra 
mängden gas i varje lagringsanläggning 
eller grupp av lagringsanläggningar i en 
och samma balanseringszon eller 
LNG-anläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även 
förmedlas till den systemansvarige för 
överföringssystem som ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
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uppdateras åtminstone varje dag.

Or. fr

Motivering

Systemansvariga för lagring kan sälja sin lagringskapacitet per anläggning eller grupp av 
anläggningar. I det senare fallet är offentliggörandet ”per anläggning” vanligtvis inte 
relevant för användare av lagringskapacitet. Denna princip ingår i riktlinjerna för god praxis 
avseende tredjepartstillträde för systemansvariga för lagringssystem (GGPSSP): 
offentliggörande per anläggning eller grupp av anläggningar.  Att endast tillåta ett enda 
offentliggörande per anläggning skulle dessutom kunna främja kortsiktiga affärsmetoder 
(avvägningar, spekulationer).

Ändringsförslag 234
David Martin

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtliga systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska offentliggöra
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska 
även förmedlas till den systemansvarige 
för överföringssystem som ska 
offentliggöra sammanlagda mängder per 
system eller undersystem som fastställs 
genom relevanta punkter. Informationen 
ska uppdateras åtminstone varje dag.

4. Samtliga systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska underrätta den 
systemansvarige för överföringssystem om 
mängden gas i varje LNG- och 
lagringsanläggning, in- och utflöden samt 
tillgänglig kapacitet i anläggningen, även 
för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Den systemansvarige 
för överföringssystem ska offentliggöra 
sammanlagda mängder per system eller 
undersystem som fastställs genom 
relevanta punkter. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

Or. en

Motivering

Om det offentliggörs information uteslutande om den sammanlagda mängden (vilket är vad 
som krävs av marknaden) är det inkonsekvent att begära att de systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska offentliggöra sådan information om var och en av sina 
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anläggningar.

Ändringsförslag 235
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att garantera tydliga, objektiva 
och icke-diskriminerande tariffer och 
möjliggöra en effektiv användning av 
infrastrukturen ska de systemansvariga 
för LNG- och lagringsanläggningar eller 
behöriga nationella tillsynsmyndigheter 
offentliggöra rimlig och tillräcklig 
information om grund, metod och 
struktur för infrastrukturtarifferna vid 
reglerat tredjepartstillträde. De 
systemansvariga för överföringssystem 
ska lämna in uppgifter om sina 
förfaranden för hantering av 
överbelastning, inbegripet kapacitets-
tilldelning, till tillsynsmyndigheterna för 
godkännande. Tillsynsmyndigheterna får 
begära att dessa regler ändras innan de 
godkänner dem.

Or. en

Motivering

Insynsbestämmelsen bör inte bara gälla överföringsinfrastrukturen, utan även LNG- och 
lagringsanläggningar, eftersom dessa infrastrukturer också omfattas av reglerat tillträde 
(förutom undantagen infrastruktur och infrastruktur som omfattas av förhandlat 
tredjepartstillträde i enlighet med artikel 19 i direktiv 55/2003), och samtliga aktörer måste 
också ges tillgång till tariffinformation.
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Ändringsförslag 236
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Användare av LNG- och 
lagringsanläggningar kan uppmana de 
systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar att av sekretesskäl 
inte offentliggöra sådana uppgifter enligt 
artikel 4, vars offentliggörande skulle 
skada användarna av LNG- och 
lagringsanläggningarnas företags- och 
affärshemligheter. I detta fall skall den 
systemansvarige söka den behöriga 
myndighetens tillstånd att begränsa 
offentliggörandet i fråga om de(n) 
aktuella punkten/punkterna.
Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
bevilja eller vägra tillstånd från fall till 
fall och då särskilt beakta befogade krav 
på bevarande av affärshemligheter och 
allmänintresset av offentliggörandet. Om 
tillstånd beviljas, ska den tillgängliga 
kapaciteten offentliggöras utan sådana 
sifferuppgifter som skulle röja 
affärshemligheter.
I varje fall ska information offentliggöras 
genom de systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar, om tre eller fler 
användare av LNG- och 
lagringsanläggningar bokat kapacitet på 
grund av avtal eller liknande 
överenskommelser.

Or. de

Motivering

Den hittills gällande regeln om minst tre användare bör behållas. Transport- och 
lagringskundernas rätt till konfidentiell behandling av sina uppgifter (t.ex. uppgifter om 
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transporterade mängder) får inte inskränkas på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att 
dra slutsatser om deras handelsbeteende. Den systemansvarige för överföringssystemen ska 
se till att uppgifter som innehåller just sådan information endast ställs till förfogande för den 
behöriga tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 237
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Användare av LNG- och 
lagringsanläggningar kan uppmana de 
systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar att av sekretesskäl 
inte offentliggöra sådana uppgifter enligt 
artikel 4, vars offentliggörande skulle 
skada användarna av LNG- och 
lagringsanläggningarnas företags- och 
affärshemligheter. I detta fall ska den 
systemansvarige för LNG- och 
lagringsanläggningar söka den behöriga 
myndighetens tillstånd att begränsa 
offentliggörandet i fråga om de(n) 
aktuella punkten/punkterna. Den 
behöriga tillsynsmyndigheten ska bevilja 
eller vägra tillstånd från fall till fall och 
då särskilt beakta befogade krav på 
bevarande av affärshemligheter och 
allmänintresset av offentliggörandet. 
I varje fall ska information offentliggöras 
genom de systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar, om tre eller fler 
användare av LNG- och 
lagringsanläggningar fått kapacitet 
tilldelad på grund av avtal eller andra 
liknande överenskommelser, med 
undantag för den mängd som används för 
produktionsdriften samt med undantag 
för de kapaciteter som är reserverade 
endast för de systemansvariga för 
överföringssystemen för utövande av 
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deras funktion. I varje fall måste, i 
enlighet med artikel 19.3 i 
direktiv 2003/55/EG, de viktigaste 
kommersiella villkoren offentliggöras. 
För det fall de inte offentliggörs ska 
uppgifterna ställas till de relevanta 
nationella tillsynsmyndigheternas 
förfogande på deras begäran.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 6.7. En jämförbar situation skulle också inträda med avseende på 
LNG- och lagringspositionerna, om regeln om minst tre användare inte skulle övertas från 
GGPSSP till förordningen. 

Ändringsförslag 238
Paul Rübig

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en systemansvarig för en LNG-
eller lagringsanläggning av sekretesskäl 
anser att inte alla uppgifter som krävs kan 
offentliggöras av sekretesskäl, ska denne 
begära de behöriga myndigheternas 
tillstånd att begränsa offentliggörandet i 
fråga om de(n) aktuella 
punkten/punkterna.
De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller vägra tillstånd från fall till fall och 
då särskilt beakta befogade krav på 
bevarande av affärshemligheter och målet 
att skapa en konkurrensutsatt inre 
gasmarknad. Om tillstånd beviljas ska den 
tillgängliga lagrings- och/eller 
LNG-kapaciteten offentliggöras utan 
sådana sifferuppgifter som skulle röja 
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affärshemligheter.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inte några bestämmelser om ett förfarande för hanteringen 
av affärshemligheter i samband med LNG- och lagringsverksamhet. Man måste uppnå balans 
mellan marknadsintressena och skyddet av affärshemligheter.

Ändringsförslag 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en systemansvarig för en LNG-
eller lagringsanläggning av sekretesskäl 
anser att inte alla uppgifter som krävs kan 
offentliggöras av sekretesskäl, ska denne 
begära de behöriga myndigheternas 
tillstånd att begränsa offentliggörandet i 
fråga om de(n) aktuella 
punkten/punkterna.
De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller vägra tillstånd från fall till fall och 
då särskilt beakta befogade krav på 
bevarande av affärshemligheter och målet 
att skapa en konkurrensutsatt inre 
gasmarknad. Om tillstånd beviljas ska den 
tillgängliga lagrings- och/eller 
LNG-kapaciteten offentliggöras utan 
sådana sifferuppgifter som skulle röja 
affärshemligheter.

Or. en

Motivering

En EU-marknad för flytande gas kan utvecklas enbart om uppgifter om överförings-, LNG-
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och lagringskapacitet finns tillgängliga för samtliga marknadsaktörer i realtid. Så är det på 
den amerikanska marknaden, där detta har lett till goda marknadsresultat. Dominanta 
marknadsaktörer missbrukar ofta påståendet att dessa uppgifter är ”kommersiellt känsliga”
för att stänga ute sina potentiella konkurrenter från marknaden.

Ändringsförslag 240
Hannes Swoboda

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en systemansvarig för en LNG-
eller lagringsanläggning av sekretesskäl 
anser att inte alla uppgifter som krävs kan 
offentliggöras av sekretesskäl, ska denne 
begära de behöriga myndigheternas 
tillstånd att begränsa offentliggörandet i 
fråga om de(n) aktuella 
punkten/punkterna.
De behöriga myndigheterna ska bevilja 
eller vägra tillstånd från fall till fall och 
då särskilt beakta befogade krav på 
bevarande av affärshemligheter och målet 
att skapa en konkurrensutsatt inre 
gasmarknad. Om tillstånd beviljas ska den 
tillgängliga lagrings- och/eller 
LNG-kapaciteten offentliggöras utan 
sådana sifferuppgifter som skulle röja 
affärshemligheter.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inte några bestämmelser om ett förfarande för hanteringen 
av affärshemligheter i samband med LNG- och lagringsverksamhet. Man måste uppnå balans 
mellan marknadsintressena och skyddet av affärshemligheter.



AM\717804SV.doc 67/89 PE404.708v01-00

SV

Ändringsförslag 241
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b utgår
Systemansvarigas register

”Systemansvariga för överföringssystem, 
LNG- och lagringsanläggningar ska 
bevara all den information som anges i 
artiklarna 6 och 6a, och i del 3 i bilagan 
under fem år så att den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen har tillgång till den.”

Or. en

Motivering

Förfarandena för bevarandet av detaljerade uppgifter medför inte några ytterligare fördelar 
för marknadsaktörerna, utan medför bara mer byråkrati och extra kostnader för samtliga 
marknadsaktörer. Det är oacceptabelt med offentliggörande av de samlade uppgifterna. 
Tillsynsmyndigheterna ska inte offentliggöra uppgifter som de lagrar i enlighet med 
skyldigheten att bevara uppgifter, eftersom dessa uppgifter i de flesta fall innehåller hemlig 
och känslig information.

Ändringsförslag 242
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b utgår
Systemansvarigas register

”Systemansvariga för överföringssystem, 
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LNG- och lagringsanläggningar ska 
bevara all den information som anges i 
artiklarna 6 och 6a, och i del 3 i bilagan 
under fem år så att den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen har tillgång till den.”

Or. xm

Motivering

Ingående och långsiktiga krav på bevarande av information är inte till någon nytta för 
marknaden – tvärtom leder de till onödig byråkrati vid rapportering och till högre kostnader 
för samtliga marknadsaktörer. Ännu mer oroväckande är det samlade offentliggörandet av 
sådana uppgifter. Det är oacceptabelt att tillsynsmyndigheterna får ställa uppgifter till 
marknadens förfogande, som de erhållit från marknadsaktörerna inom ramen för kraven på 
bevarande av information. I de flesta fall gäller det konfidentiell och känslig information.

Ändringsförslag 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Systemansvariga för överföringssystem, 
LNG- och lagringsanläggningar ska bevara 
all den information som anges i artiklarna 6 
och 6a, och i del 3 i bilagan under fem år
så att den nationella 
konkurrensmyndigheten och 
kommissionen har tillgång till den.”

”Systemansvariga för överföringssystem, 
LNG- och lagringsanläggningar ska bevara 
all den information som anges i artiklarna 6 
och 6a, och i del 3 i bilagan under tre år så 
att den nationella konkurrensmyndigheten 
och kommissionen har tillgång till den.”

Or. de

Motivering

En tidsfrist på tre år verkar tillräcklig för den önskade kontrollen.
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Ändringsförslag 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 6ba

Begränsning av offentliggörande av 
uppgifter

Om en systemansvarig för 
överföringssystem, lagringsanläggningar 
eller LNG-anläggningar anser att alla 
uppgifter som krävs inte kan 
offentliggöras av sekretesskäl, ska den 
systemansvarige söka de behöriga 
myndigheternas tillstånd att begränsa 
offentliggörandet i fråga om de(n) 
aktuella punkten/punkterna.
De behöriga tillsynsmyndigheterna ska 
bevilja eller vägra tillstånd från fall till 
fall och då särskilt beakta befogade krav 
på bevarande av affärshemligheter och 
målet att skapa en konkurrensutsatt inre 
gasmarknad.
Inget sådant tillstånd som anges i denna 
punkt ska beviljas om tre eller fler
användare har avtalad kapacitet i en och 
samma punkt.

Or. de

Motivering

I enskilda fall kan offentliggörande strida mot de nationella bestämmelserna om dataskydd 
eller leda till att målen med en konkurrensutsatt naturgasmarknad motverkas. Det förefaller 
därför lämpligt att i undantagsfall tillåta prövningar av enskilda fall.
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Ändringsförslag 245
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 2 ska ersättas med följande: utgår
”2. För att nätanvändarna ska kunna 
vidta korrigerande åtgärder i tid ska 
systemansvariga för överföringssystem 
tillhandahålla tillräcklig, läglig och 
tillförlitlig webbaserad information om 
nätanvändarnas balanseringsstatus.
Den information som tillhandahålls ska 
avspegla den nivå av information som är 
tillgänglig för systemansvariga för 
överföringssystem och den 
betalningsperiod för vilken 
obalanskostnaderna beräknas.
Ingen avgift ska tas ut för 
tillhandahållandet av sådan information.”

Or. de

Ändringsförslag 246
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. För att nätanvändarna ska kunna vidta 
korrigerande åtgärder i tid ska 
systemansvariga för överföringssystem 
tillhandahålla tillräcklig, läglig och 
tillförlitlig webbaserad information om 
nätanvändarnas balanseringsstatus.

”2. För att nätanvändarna ska kunna vidta 
korrigerande åtgärder i tid ska 
systemansvariga för överföringssystem 
förse nätanvändarna med tillräcklig, 
läglig och tillförlitlig webbaserad 
information om deras individuella 
balanseringsstatus, utan att det påverkar 
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enskilda användarkontons 
konfidentialitet.

Den information som tillhandahålls ska 
avspegla den nivå av information som är 
tillgänglig för systemansvariga för 
överföringssystem och den 
betalningsperiod för vilken
obalanskostnaderna beräknas.

Den information som tillhandahålls ska 
avspegla den information som är tillgänglig 
för systemansvariga för överföringssystem 
och den betalningsperiod för vilken 
obalanskostnaderna beräknas.”

Ingen avgift ska tas ut för 
tillhandahållandet av sådan information.”

Or. en

Motivering

Det måste råda balans mellan insyn och sekretess.

Ändringsförslag 247
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. För att nätanvändarna ska kunna vidta 
korrigerande åtgärder i tid ska 
systemansvariga för överföringssystem 
tillhandahålla tillräcklig, läglig och 
tillförlitlig webbaserad information om 
nätanvändarnas balanseringsstatus.  

”2. För att nätanvändarna ska kunna vidta 
korrigerande åtgärder i tid ska 
systemansvariga för överföringssystem 
tillhandahålla tillräcklig, läglig och 
tillförlitlig webbaserad information om 
nätanvändarnas balanseringsstatus.

Den information som tillhandahålls ska 
avspegla den nivå av information som är 
tillgänglig för systemansvariga för 
överföringssystem och den 
betalningsperiod för vilken 
obalanskostnaderna beräknas.

Den information som tillhandahålls ska 
avspegla den nivå av information som är 
tillgänglig för systemansvariga för 
överföringssystem och den 
betalningsperiod för vilken 
obalanskostnaderna beräknas.”

Ingen avgift ska tas ut för 
tillhandahållandet av sådan information.”

Or. de
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Ändringsförslag 248
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led c
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 7 – punkterna 4 till 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkterna 4–6 ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

Punkterna 4,5 och 6 i den gällande gasförordningen ska behållas.

Ändringsförslag 249
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 7 – punkterna 4–6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkterna 4–6 ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

I punkterna 4, 5 och 6 i förordning 1775/2005 regleras att nätanvändare har incitament att i 
möjligaste mån jämna ut sina gasinmatningar och gasuttag. Detta är nödvändigt för att 
garantera nätets stabilitet. Dessutom måste de kostnader som uppstår på grund av nätets 
obalans läggas på alla nätanvändare. Detta skulle till slut leda till att detaljhandelspriserna 
ökar. Utjämningsmedlens lämplighet fastställs av den nationella tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje systemansvarig för 
överföringssystem, LNG- och 
lagringsanläggningar ska vidta rimliga 
åtgärder för att möjliggöra och underlätta 
fri handel med kapacitetsrättigheter. Varje 
sådan systemansvarig ska ta fram 
harmoniserade avtal för LNG-anläggningar 
och lagring och förfaranden för den 
primära marknaden för att underlätta den 
sekundära handeln med kapacitet samt 
erkänna överlåtelse av primära 
kapacitetsrättigheter som har meddelats av 
nätanvändarna.

Varje systemansvarig för 
överföringssystem, LNG- och 
lagringsanläggningar ska vidta rimliga 
åtgärder för att möjliggöra och underlätta 
fri handel med kapacitetsrättigheter.
Handeln ska utföras med beaktande av 
principerna om insyn och 
icke-diskriminering. Varje sådan 
systemansvarig ska ta fram harmoniserade 
avtal för LNG-anläggningar och lagring 
och förfaranden för den primära 
marknaden för att underlätta den sekundära 
handeln med kapacitet samt erkänna 
överlåtelse av primära kapacitetsrättigheter 
som har meddelats av nätanvändarna.

Or. ro

Motivering

Principerna om insyn och icke-diskriminering garanterar lika villkor för samtliga operatörer 
och skyddar konsumenternas intressen.

Ändringsförslag 251
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 8a utgår
Detaljhandelsmarknaderna
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För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och transparent 
gränsöverskridande detaljhandel på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringsnäten, de 
systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 
avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot 
kunder, regler för datautbyte och 
betalning, äganderätt till data och 
mätningsansvar.
Dessa regler ska offentliggöras och 
utformas i syfte att harmonisera 
gränsöverskridande tillträde till kunder, 
samt granskas av tillsynsmyndigheterna.”

Or. de

Motivering

Detaljhandelsmarknader har inget att göra med näten. De berörs av konkurrensen på 
naturgassektorn och därmed av konkurrenslagstiftningen. Detaljhandelsmarknaden 
övervakas av konkurrensmyndigheterna.

Ändringsförslag 252
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att underlätta utvecklingen av en
välfungerande och transparent
gränsöverskridande detaljhandel på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringsnäten, de 

För att underlätta utvecklingen av 
välfungerande och transparenta
marknader på regional nivå och 
gemenskapsnivå, ska medlemsstaterna se 
till att de roller och ansvarsområden som 
tillhör de systemansvariga för 
överföringsnäten, de systemansvariga för 
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systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 
avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot kunder, 
regler för datautbyte och betalning, 
äganderätt till data och mätningsansvar.

distributionen, leverantörer och kunder 
samt vid behov andra marknadsaktörer, 
fastställs med avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot kunder, 
regler för datautbyte och betalning, 
äganderätt till data och mätningsansvar.

Dessa regler ska offentliggöras och 
utformas i syfte att harmonisera 
gränsöverskridande tillträde till kunder,
samt granskas av tillsynsmyndigheterna.

Dessa regler ska offentliggöras samt 
granskas av tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Målet med en harmoniserad gränsöverskridande detaljhandel behövs inte för utvecklingen av 
välfungerande grossistmarknader på regional nivå och gemenskapsnivå, något som bör 
prioriteras även fortsättningsvis. Man skulle behöva göra en djupgående bedömning av 
konsekvenserna av ett sådant regleringsmål och noggrant analysera kostnaderna och 
fördelarna, eftersom det är troligt att det skulle medföra betydande icke återvinningsbara 
kostnader som skulle överskugga fördelarna.

Ändringsförslag 253
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 8a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och transparent 
gränsöverskridande detaljhandel på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringsnäten, de 
systemansvariga för distributionen, 
leverantörer och kunder samt vid behov 
andra marknadsaktörer, fastställs med 
avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot kunder, 

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande och transparent 
gränsöverskridande detaljhandel på 
regional nivå och gemenskapsnivå, ska 
medlemsstaterna se till att de roller och 
ansvarsområden som tillhör de 
systemansvariga för överföringsnäten och
de systemansvariga för distributionen 
fastställs med avseende på avtalsmässiga 
överenskommelser, åtaganden mot kunder, 
regler för datautbyte och betalning, 
äganderätt till data och mätningsansvar.
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regler för datautbyte och betalning, 
äganderätt till data och mätningsansvar.

Or. de

Motivering

Förordningen behandlar reglering av tillträde till överföringsnäten. Reglering av 
gashandlares/leveransföretags skyldigheter gentemot sina kunder är sålunda inte 
förordningens uppgift.

Ändringsförslag 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 8a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa regler ska offentliggöras och
utformas i syfte att harmonisera
gränsöverskridande tillträde till kunder, 
samt granskas av tillsynsmyndigheterna.”

Dessa regler ska utformas så att de främjar 
och garanterar gränsöverskridande 
tillträde till kunder. Reglerna ska efter 
granskning offentliggöras av 
tillsynsmyndigheterna.”

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ska vara ansvariga för detaljmarknaderna samt bl.a. för ramvillkoren för de 
ansvariga för överföringsnäten. Liksom för tjänstemarknaden kan gränsöverskridande 
tillgång för kunderna också garanteras utan harmonisering inom EU.
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Ändringsförslag 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 8a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa regler ska inbegripa bestämmelser 
om att leverantörernas och deras 
personals inkomster ska frikopplas från 
den energi som säljs till slutkunden.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att effektiviteten främjas genom lämpliga avgifter på leverantörsnivån 
när det gäller gas.  En huvudfråga är att förhindra alla avvikande intressen av att öka 
energikonsumtionen.

Ändringsförslag 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, 
Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Rubriken till artikel 9 ska ersättas 
med följande:

”Riktlinjer för 
kompensationsmekanismen mellan de 

systemansvariga för överföringssystem”

Or. en
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Motivering

Ändring av rubriken för att undvika förväxling med riktlinjerna i artikel 2e.

Ändringsförslag 257
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahållande av information och 
fastställande av den tekniska information 
som nätanvändarna måste ha för att få 
effektivt tillträde till systemet och av alla 
punkter som är relevanta för uppfyllandet 
av insynskraven, inklusive de uppgifter 
som ska offentliggöras vid alla relevanta 
punkter och tidsplanen för 
offentliggörandet, i enlighet med 
artiklarna 6 och 6a.

c) Tillhandahållande av information och 
fastställande av den nätrelaterade tekniska 
information som nätanvändarna måste ha 
för att få effektivt tillträde till systemet och 
av alla punkter som är relevanta för 
uppfyllandet av insynskraven, inklusive de 
uppgifter som ska offentliggöras vid alla 
relevanta punkter och tidsplanen för 
offentliggörandet, i enlighet med 
artiklarna 6 och 6a.

Or. de

Motivering

Enligt förordning 1775/2005 har kommissionen bara rätt att ändra de riktlinjer som 
lagstiftaren antagit och får inte själv anta riktlinjer. Artikeln liknar en allmän fullmakt åt 
kommissionen att anta de riktlinjer som kommissionen anser behövs för ”att harmonisera”. 
En allmän befogenhet att utfärda direktiv enbart med målet att harmonisera är oförenlig med 
demokratiprincipen.
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Ändringsförslag 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – leden d–h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tariffmetoden i enlighet med artikel 3. utgår
e) Balanseringsregler, i enlighet med 
artikel 7.
f) Förfaranden på den primära 
marknaden för att underlätta 
kapacitetshandel på den sekundära 
marknaden och överlåtelse av primära 
kapacitetsrätter mellan nätanvändare i 
enlighet med artikel 8.
g) De delar av detaljmarknaden som 
omfattas av artikel 8a.
h) De ämnen som behandlas i artikel 2c.3.

Or. de

Motivering

Den av kommissionen här föreslagna behörigheten att anta riktlinjer genom det 
”föreskrivande förfarandet med kontroll” begränsar Europaparlamentets rättigheter avsevärt 
och bör därför avvisas.

Ändringsförslag 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) De delar av detaljmarknaden som 
omfattas av artikel 8a.

utgår

Or. de
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Motivering

Medlemsstaterna ska vara ansvariga för att utarbeta nödvändiga bestämmelser på 
detaljmarknaderna.

Ändringsförslag 260
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) De delar av detaljmarknaden som 
omfattas av artikel 8a.

utgår

Or. de

Motivering

Se även motiveringen till ändringsförslaget till artikel 15.4.

Ändringsförslag 261
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) De delar av detaljmarknaden som 
omfattas av artikel 8a.

utgår

Or. en

Motivering

Målet med en harmoniserad gränsöverskridande detaljhandel behövs inte för utvecklingen av 
välfungerande grossistmarknader på regional nivå och gemenskapsnivå, vilket bör stå i fokus 
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i denna förordning. Det är ofta bättre med förslag om bästa praxis än formella riktlinjer för 
detaljhandeln, som i stor utsträckning omfattas av subsidiaritet. Även om vi är för riktlinjer 
för undanröjandet av konstgjort låga reglerade tariffer kan tillsynsmyndigheternas 
befogenheter begränsas av den nationella lagstiftningen.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) De ämnen som behandlas i artikel 2c.3. utgår

Or. en

Motivering

De områden som tas upp i artikel 2c.3 bör inte inbegripas i riktlinjerna i enlighet med 
artikel 9.

Ändringsförslag 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) De ämnen som behandlas i artikel 2c.3. utgår

Or. de

Motivering

Befogenheten att anta riktlinjer för artikel 2c.3 fastställs i artikel 2e.3. Eftersom de övriga 
riktlinjer som nämns i artikel 9.1 endast får ändras av kommissionen, och inte antas, bör 
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detta avsnitt i artikel 9 av naturliga skäl utgå.

Ändringsförslag 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Riktlinjer för de ämnen som behandlas i 
punkt 1 a–c finns i bilagan när det gäller de 
systemansvariga för överföringssystemen.

2. Riktlinjer för de ämnen som behandlas i 
punkt 1 a–c finns i bilagan när det gäller de 
systemansvariga för överföringssystemen. 
Nödvändiga riktlinjer för punkt 1 a–c när 
det gäller de systemansvariga för lagrings-
och LNG-anläggningar samt riktlinjer för 
punkt 1 d–f ska fastställas vid en senare 
tidpunkt enligt det ordinarie förfarandet i 
bilaga 2 till denna förordning.

Or. de

Motivering

Förslaget syftar till att säkerställa att riktlinjerna fastställs genom ordinarie beslutsgång i 
Europaparlamentet och rådet. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas 
till sådana justeringar som kan bli nödvändiga. Kommissionen ska beteckna de riktlinjer som 
nödvändiga vilka behövs för att uppnå målen i förordningen, och dessa ska därför också 
fastställas inom ramen för förordningen. Kommissionen har rätt att under det pågående 
förfarandet göra nödvändiga kompletteringar.

Ändringsförslag 265
Herbert Reul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra dessa riktlinjer Kommissionen kan anta riktlinjer enligt 
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och anta riktlinjer för de ämnen som 
behandlas i punkt 1. Dessa åtgärder som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att bland annat 
komplettera den ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 14.2.”

det i artikel 14.2 nämnda förfarandet, för 
att garantera att dessa genomförs i 
samtliga medlemsstater på ett korrekt sätt.
Dessutom kan kommissionen be byrån 
(ACER) samt Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas/ENTSUG att ändra de föreslagna 
riktlinjerna, så som föreskrivs i 
artikel 2e.3.”

Or. de

Motivering

Syftet med kommittéförfarandet bör vara att göra riktlinjerna rättsligt bindande för att 
garantera en enhetlig tillämpning i Europa. Själva utvecklingen bör överlåtas åt experter, 
som känner till den dagliga handeln väl.

Ändringsförslag 266
Erika Mann

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra dessa riktlinjer 
och anta riktlinjer för de ämnen som 
behandlas i punkt 1. Dessa åtgärder som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att bland annat 
komplettera den ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.”

Kommissionen får ändra de riktlinjer som 
behandlas i punkt 1. Dessa åtgärder som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.”

Or. de

Motivering

Enligt förordning 1775/2005 har kommissionen bara rätt att ändra de riktlinjer som 
lagstiftaren antagit och får inte själv anta riktlinjer. Artikeln liknar en allmän fullmakt åt 
kommissionen att anta de riktlinjer som kommissionen anser behövs för ”att harmonisera”. 
En allmän befogenhet att utfärda direktiv enbart med målet att harmonisera är oförenlig med 
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demokratiprincipen.

Ändringsförslag 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra dessa riktlinjer 
och anta riktlinjer för de ämnen som 
behandlas i punkt 1. Dessa åtgärder som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att bland annat 
komplettera den ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.”

Kommissionen får ändra de riktlinjer som 
behandlas i punkt 1. Dessa åtgärder som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att bland annat 
komplettera den ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.”

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget ska garantera att riktlinjerna fastställs av parlamentet och rådet i ett 
ordinarie förfarande. Överföring av befogenheter till kommissionen ska inskränkas till 
sådana justeringar som kan bli nödvändiga. Kommissionen ska beteckna de riktlinjer som 
nödvändiga vilka behövs för att uppnå målen i förordningen, och dessa ska därför också 
fastställas inom ramen för förordningen.

Ändringsförslag 268
Dominique Vlasto

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ändring av de riktlinjer som avses i 
första stycket och vid antagande av 
riktlinjer för de ämnen som behandlas i 
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punkt 1, ska kommissionen på förhand 
genomföra en konsekvensbedömning och 
höra alla parter som berörs av 
riktlinjerna, även vid behov 
leveransföretag, kunder, nätanvändare 
och systemansvariga för 
överföringssystem, distributionen och 
LNG och lagring, och begära att byrån 
deltar. 

Or. fr

Motivering

 Om kommissionens genomförandebefogenhet utökas till att omfatta förordningens hela 
tillämpningsområde vore det lämpligt att också införa system för insyn och samråd (såsom är 
fallet för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas), särskilt om 
det handlar om mycket tekniska frågor, t.ex. sådant som rör tillträde till infrastruktur.

Ändringsförslag 269
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I lämpliga fall och på förslag av byrån 
i enlighet med artikel 2e.1 kan 
kommissionen anta strategiska riktlinjer 
på de områden som anges i artikel 2c.3 
och 2.5, vilka Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska grunda sig på vid utarbetandet av 
det utkast till detaljerade tekniska 
föreskrifter som anges i artikel 2c.3 och 
det utkast till tioårig investeringsplan som 
anges i artikel 2c.5.

Or. en
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Motivering

Artikel 9 bör också innehålla en hänvisning till möjligheten att anta ”strategiska riktlinjer” i 
linje med liknande ändringsförslag om föreskrifterna och investeringsplanerna.

Ändringsförslag 270
Umberto Guidoni

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I lämpliga fall och på förslag av byrån 
i enlighet med artikel 2e.1 kan 
kommissionen anta strategiska riktlinjer 
på de områden som anges i artikel 2c.3 
och 2.5, vilka Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska grunda sig på vid utarbetandet av 
det utkast till detaljerade tekniska 
föreskrifter som anges i artikel 2c.3 och 
det utkast till tioårig investeringsplan som 
anges i artikel 2c.5.

Or. en

Motivering

Till följd av det förfarande som anges i artikel 2e bör artikel 9 också innehålla en hänvisning 
till möjligheten att anta ”strategiska riktlinjer” genom samma förfarande som andra 
riktlinjer i enlighet med förordningen. Detta medför att en punkt 3a läggs till i denna artikel. 
Listan över riktlinjer i denna artikel måste granskas mot bakgrund av de elva områdena.
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Ändringsförslag 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheter som 
inrättats i enlighet med artikel 25 i 
direktiv 2003/55/EG har befogenhet att på 
ett effektivt trygga efterlevnaden av denna 
förordning genom att ge dem rättsliga 
befogenheter att utfärda effektiva, 
avskräckande och proportionerliga 
sanktioner som grundas på 10 procent av 
den systemansvariges omsättning på den
inhemska marknaden per ärende eller 
innebär att aktörens tillstånd återkallas. 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen senast den 1 januari 2010
om bestämmelserna och utan dröjsmål 
meddela eventuella ändringar som 
påverkar dessa.”

Or. en

(Artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1775/2005 måste justeras.)

Motivering

Det finns brister i genomförandet av förordning (EG) nr 1775/2005 eftersom det saknas 
effektiva sanktioner från medlemsstaternas sida. Det ska inte finnas något utrymme för 
förhandlingar i fall av bristande efterlevnad, och tillsynsmyndigheterna bör ha befogenhet att 
utnyttja sina verkställighetsbefogenheter på ett effektivt sätt.
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Ändringsförslag 272
Giles Chichester

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheter som 
inrättats i enlighet med artikel 25 i 
direktiv 2003/55/EG har befogenhet att på 
ett effektivt sätt trygga efterlevnaden av
denna förordning genom att ge dem, eller 
andra myndigheter, rättsliga befogenheter 
att avge förelägganden om efterlevnad 
och utfärda effektiva, avskräckande och 
proportionerliga sanktioner. 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen senast den 1 januari 2010
om bestämmelserna och utan dröjsmål 
meddela eventuella ändringar som 
påverkar dessa.”

Or. en

(Ändring av nuvarande artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1775/2005.)

Motivering

Det finns brister i genomförandet av förordning (EG) nr 1775/2005 eftersom det saknas 
effektiva sanktioner från medlemsstaternas sida. Madridforumet uttryckte stark oro över att 
tillsynsmyndigheterna i så begränsad utsträckning utnyttjar sina befogenheter att utfärda 
sanktioner i fall av bristande efterlevnad av kraven i förordningen. Det ska inte finnas något 
utrymme för förhandlingar i fall av bristande efterlevnad, och tillsynsmyndigheterna bör ha 
befogenhet att utnyttja sina verkställighetsbefogenheter på ett effektivt sätt.
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Ändringsförslag 273
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella tillsynsmyndigheter som 
inrättats i enlighet med artikel 25 i 
direktiv 2003/55/EG har befogenhet att på 
ett effektivt sätt trygga efterlevnaden av 
denna förordning genom att ge dem, eller 
andra myndigheter, rättsliga befogenheter 
att avge förelägganden om efterlevnad 
och utfärda effektiva, avskräckande och 
proportionerliga sanktioner.
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen senast den 1 januari 2010 
om bestämmelserna och utan dröjsmål 
meddela eventuella ändringar som 
påverkar dessa.”

Or. en

Motivering

Enligt rådet för europeiska tillsynsmyndigheter finns det brister i genomförandet av 
förordning (EG) nr 1775/2005 eftersom det saknas effektiva sanktioner från 
medlemsstaternas sida. Man bör se till att tillsynsmyndigheterna utnyttjar sina 
verkställighetsbefogenheter på ett effektivt sätt i syfte att utfärda sanktioner i fall av bristande 
efterlevnad av kraven i förordningen.
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