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Allmän utvärdering av förslaget

– Syftet med förslaget är att införa europeiska instrument för att förbättra samarbetet och 
stärka den inre marknadens funktion genom samordning av de systemansvariga för 
överföringsnäten och harmonisering av de systemansvariga för lagringssystemet. Ett annat 
syfte är att åstadkomma mer insyn och fler långsiktiga prognoser för att säkerställa 
gasförsörjningen och investeringsplaneringen, och för att undvika allvarliga 
försörjningsavbrott. Föredraganden kan på det stora hela ansluta sig till principerna i dessa 
mål.

– Efter att ha granskat förslaget till förordning är föredraganden övertygad om att man måste 
tänka på konsumentskyddet och anta transparenta och socialt ändamålsenliga bestämmelser. 
Även om förordningen avser tekniska åtgärder vars syfte är att skapa ett tekniskt regelverk för 
tillträde till näten, måste det också finnas mekanismer för konsumentskydd. Kommissionen 
frågar sig om och hur kunden/slutanvändaren, inklusive känsliga kunder, ska utsättas för 
prissvängningar och svarar med att dessa problem antingen kan lösas genom gasdirektivet 
(artikel 3 om skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster) eller genom särskilda 
nationella åtgärder som är förenliga med EU:s konkurrenslagstiftning. Kommissionen är 
också orolig över de höga koncentrationsnivåerna när det gäller grossist- och 
återförsäljningsverksamhet, men säger ingenting om det som utmärker marknaden, nämligen 
det faktum att återförsäljning, gasgrossister och elproduktion har integrerats, vilket med stor 
sannolikhet kommer att cementera de dominerande företagens ställning. Marknader över hela 
Europa domineras alltmer av företag som är både grossister och återförsäljare och som är 
verksamma på både el- och gasmarknaderna.

– Vi känner även oro över att medlemsstaterna har kommit olika långt i fråga om 
genomförandet av det nuvarande andra energipaketet och att detta inte beaktas. 
Förutsättningarna för att se till att ett tredje paket genomförs är inte särskilt goda eftersom den 
andra avregleringsfasen fortfarande inte är genomförd. Att anta ytterligare åtgärder skulle 
därför kunna leda till rättslig osäkerhet. Man måste hitta praktiska lösningar för att garantera 
ett genomförande som komplement till rättsliga överträdelseförfaranden.

I. Samarbete mellan systemansvariga för överföringsnäten: Inrättandet av ett europeiskt 
nätverk för de systemansvariga för gasöverföringsnäten (ENTSOG) som har ansvar för 
obligatoriska arbetsuppgifter är ett viktigt steg i rätt riktning.

(i) Fördelning av befogenheter mellan ENTSOG, nationella tillsynsmyndigheter och byrån: Vi 
anser att ytterligare analys behövs av huruvida samarbetsområdet i vid bemärkelse (antagande 
av harmoniserade tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter inbegripet 
säkerhetsföreskrifter, men också handelsregler, samordning av nätdrift, antagande av en 
10-årig investeringsplan, offentliggörande av utvecklingsplaner för näten) ingår i de 
systemansvarigas befogenheter eller om nationella tillsynsmyndigheter skulle vara bättre 
lämpade för detta.
Eftersom inrättandet av byrån är ett mycket viktigt steg mot en integrerad marknad anser vi att 
dess befogenheter bör stärkas och även omfatta godkännande av säkerhets- och 
driftsstandarder som ENTSOG tar fram, övervakning och översyn av de systemansvarigas 
initiativ om regionalt samarbete samt samordning av utarbetandet av den 10-åriga 
investeringsplanen.
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Vi anser att ENTSOG:s arbete – som en form av samreglerering parallellt med 
kommissionens verksamhet – bör begränsas till tekniska frågor rörande tredjepartstillträde till 
nätet, säkerhet och pålitlighet och driftskompatibilitet samt driftsrutiner.
(ii) Andra systemansvariga och aktörer på gasmarknaden: Vissa regler handlar inte endast 
om tekniska frågor, utan även om marknadsfrågor (regler för öppenhet och insyn, 
handelsregler, marknadsföreskrifter). Ytterligare bestämmelser som garanterar att aktörer på 
förhand rådfrågas på ett korrekt och systematiskt sätt bör fastställas för marknadsrelaterade 
frågor, och föreningen EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy 
Exchange) bör delta. 

II. Integrering av marknaden genom regionala initiativ: Det nya regelverket främjar och 
samordnar regionala initiativ mellan de systemansvariga för överföringsnäten och 
tillsynsmyndigheterna för att garantera en optimal hantering av näten och för att investeringar 
ska kunna planeras och realiseras på ett ändamålsenligt sätt. 

(i) Ett nödvändigt steg mot en inre integrerad marknad? Vi anser inte att omfattningen av det 
regionala samarbetet har definierats tillräckligt tydligt trots att det är ett viktigt steg mot en 
inre integrerad marknad. Vi tänker särskilt på den oro som vissa parlamentsledamöter känner 
inför den verkliga bristen på länkar i vissa regioner i Europa, som utgör ”energi-öar”, och 
behovet av att koppla upp ”energi-öar” som t.ex. de baltiska staterna som inte är anslutna till 
gasöverföringsnätet. Ett annat bekymmer är definitionen av byråns roll beträffande de 
systemansvarigas initiativ om regionalt samarbete.
 (ii) Hur kan förordningen få ”regionala initiativ” att fungera på ett praktiskt plan?
Kommissionens förslag kan stärkas i första hand genom att inrätta gemensamma 
användarsnitt (one-stop-shop) som garanterar kommersiell verksamhet för flera TSO:er på 
regional nivå, och i andra genom att i ett senare skede skapa regionala systemansvariga.

III. Försörjningstrygghet: För föredraganden är det absolut nödvändigt att förordningens 
bestämmelser granskas ur ett försörjningsperspektiv.

– Investeringsplanering: Enligt förslaget till förordning ska ENTSOG utarbeta den frivilliga 
10-åriga utvecklingsplanen på EU-nivå. 
(i) Behovet av att göra utvecklingsplanen för investering bindande: Vi anser att dessa planer 
behöver godkännas av nationella tillsynsmyndigheter – inte bara lämnas in till byrån för 
rådgivning – och noga kontrolleras om vi vill att de ska vara effektiva. Samordningen mellan 
nationella, regionala och europeiska planer måste förtydligas. 
(ii) Investeringsplaner måste utvecklas likvärdigt av samtliga TSO:er oavsett vilka 
marknadsstrukturer som slutligen antas i direktivet (åtskillnad beträffande ägandet, ISO, eller 
annan lösning).

– Tillträde till lagringsanläggningar: Regelverket för systemansvariga för lagringssystem 
skulle harmoniseras enligt god praxis och de riktlinjer som ERGEG redan har fastställt. De 
befintliga bestämmelserna i förordningen om TSO:er skulle utvidgas till de systemansvariga 
för lagringssystem för att skapa en gemensam strategi för tredjepartstillträde till 
lagringsanläggningar och LNG-terminaler. På detta område definierar förordningen (i) hur 
systemansvariga för lagringssystem och systemansvariga för LNG-anläggningar ska erbjuda 
tjänster för tredjepartstillträde, tilldela kapacitet och hantera överbelastning, (ii) insynskrav, 
(iii) åtgärder för att en sekundär marknad för lagrings/LNG-kapacitet ska kunna utvecklas. 
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(i) Vi anser att reglerna för tillträde till lagringsanläggningar inte får äventyra den 
långsiktiga försörjningstryggheten. En klausul som inför vissa garantier bör läggas till 
bestämmelserna i artikel 5a. 
(ii) Regler för hantering av överbelastning som tillämpas av TSO:er samt av lager- och 
LNG-ansvariga (på basis av outnyttjad kapacitet och på dagligt tillträde) ska tydligt definieras 
och bör åtminstone beakta om det finns långsiktiga kontrakt och flexibla mekanismer. (En 
ledamot tog upp exemplet med långvariga perioder av kyla och ansåg att både åtskillnad 
beträffande ägandet och tillträde till lagringsanläggning skulle kunna hota gasmarknaden, ge 
en mindre exakt långsiktig prognos och försvaga samordningen av alla systemansvariga).

IV. Insynskrav: Förslaget till förordning utökar de insynskrav som redan finns för TSO:er till 
att även omfatta kommersiella gaslager (att dagligen offentliggöra arbetsgasvolymen i 
anläggningar), prognoser om efterfrågan och tillgång, kostnader för balansering av nätet samt 
handel. Nya bestämmelser gäller också TSO:er i fråga om förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och efterfrågan, grundad på nomineringar, prognoser och 
genomförda flöden till och från systemet, och åtgärder som vidtas för att balansera systemet. 

Även om dessa bestämmelser är en viktig milstolpe på väg mot en öppnare marknad som 
gynnar alla marknadsaktörer, och även om rätten till tillträde är välgrundad, bedömer vi att 
offentliggörande av gashandel är en relativt känslig fråga som kan försvaga europeiska 
gasföretags konkurrensfördelar. Omfattningen av dessa åtgärder måste undersökas grundligt.

V. Institutionella aspekter: I förslaget fastställs att kommissionen ska anta obligatoriska 
”riktlinjer” genom kommittéförfarande på följande områden: 
(i) Kommittéförfarande avseende ENTSOG:s verksamheter: Om ENTSOG:s arbetsuppgift är 
att utarbeta föreskrifter kan kommissionen ingripa om man bedömer att de tekniska 
föreskrifter eller marknadsföreskrifter som ENTSOG har antagit inte kan garantera icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och välfungerande tjänster.
Det verkar som om kommittéförfaranden genomförs alltefter kommissionens bedömning och 
uppskattning av hur marknaden fungerar och att tillämpningsområdet därför inte kan 
definieras på förhand. Detta kan leda till rättslig osäkerhet, med tanke på att sådana riktlinjer 
kan få ytterligare konsekvenser eftersom de kan utgöra rättslig grund för framtida 
överträdelseförfaranden från kommissionens sida mot medlemsstaterna.

(ii) Kommittéförfarande avseende antagande av riktlinjer (artikel 9): för att beskriva tjänster 
för tredjepartstillträde, mekanismer för kapacitetsfördelning och förfaranden för hantering av 
överbelastning, tariffmetoden och balanseringsregler. 
Generellt sett verkar det som om ganska många bestämmelser delegerar befogenheter till 
kommissionen och således bort från Europaparlamentets medbeslutandeförfarande. Även om 
parlamentet skulle ha ökad kontroll måste tillämpningsområdet för antagandet av de riktlinjer 
som omfattas av kommittéförfarandet studeras ingående. Med tanke på alla de olika områden 
där antagande av riktlinjer planeras och på den diffusa betydelsen av begreppet icke-
väsentliga delar bör kommissionen fastställa och prioritera förteckningen över områden i 
samarbete med den föreslagna byrån (ACER) och riktlinjerna bör bli föremål för 
kommissionens och ACER:s konsekvensutredningar.

I den första diskussionen med skuggföredragandena och ITRE-utskottet har vi noterat 
ytterligare problem: små och medelstora företags tillträde till nätet, identifiering av stora 
företag som hindrar EU:s marknad från att integreras, identifiering av dominansstrategier 
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samt behovet av att säkerställa full insyn med USA:s marknad som förebild där information 
om kapaciteter meddelas i realtid.
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