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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen anfører i begrundelserne og bemærkningerne til de forelagte ændringsforslag til 
lovgivningen i forbindelse med lovpakken om det indre marked, at den nuværende lovgivning 
for det indre marked for energi - til trods for de konstaterede fremskridt - ikke synes at være 
tilstrækkelig til at gennemføre det indre marked.

Med "Kommissionens forslag til ændring af forordning nr. 1775/2005 om betingelserne for 
adgang til naturgastransmissionsnet" skal der fastsættes yderligere mål for de 
lovgivningsmæssige rammebetingelser:

 fastsættelse af ikke-diskriminerende regler for betingelserne for adgang til LNG-anlæg 
og lagerfaciliteter,

 støtte til skabelsen af et velfungerende og transparent detailmarked på tværs af 
grænserne og

 støtte til skabelsen af et velfungerende og transparent engrosmarked.

Formålet med den foreliggende udtalelse er udtrykkeligt at støtte kravet om, at det indre 
marked gennemføres hurtigst muligt. Det indre marked har til formål at øge 
forsyningssikkerheden til rimelige priser. Det er imidlertid ikke alle instrumenter og 
bestemmelser, der er indeholdt i Kommissionens forslag til forordning, der kan anbefales.

Følgende giver især anledning til kritiske bemærkninger:

 den forelagte konsekvensvurdering
 den delvist manglende overholdelse af subsidiaritetsprincippet
 den inkonsekvente afgrænsning mellem de europæiske strukturers kompetencer og
 udvidelsen af Kommissionens kompetencer til at udstede retningslinjer samt 

udvalgsprocedurerne.

Uden i øvrigt selv at fremsætte ændringsforslag må det noteres, at spørgsmålene vedrørende 
konsekvensvurderingens plausibilitet - der især er formuleret af Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi - ikke er blevet besvaret tilfredsstillende. Ved fremtidige lovforslag må 
det ubetinget sikres, at undersøgelserne og analyserne kan stå for en kritisk gennemgang, eller 
at konsekvensvurderingen og dermed Kommissionens forslag ikke anerkendes.

Der må især konstateres en manglende overholdelse af subsidiaritetsprincippet i forbindelse 
med de foreslåede bestemmelser på detailmarkedsområdet. Den foreslåede harmonisering 
griber omfattende ind på retsområder, der henhører under medlemsstaternes 
lovgivningskompetence. I stedet for at tilstræbe en harmonisering på europæisk plan bør den 
forbedrede grænseoverskridende adgang til transparente detailmarkeder opnås via nationale 
bestemmelser. Gennem udtalelsen indføres der en ny lovgivningsmæssig pligt til ved 
bestemmelser på forskellige retsområder at støtte og sikre den grænseoverskridende adgang til 
kunderne.
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Et andet vigtigt punkt i den foreliggende udtalelse er forslaget om at udforme 
bestemmelserne, så de omkostningsmæssigt er lettere at gennemskue, og så de ved nye 
europæiske strukturer stiler mod en klar afgrænsning af kompetencer og opgaver. Til dette 
formål er der formuleret et ændringsforslag, der går ud på, at finansieringen ikke skal ske via 
takstforhøjelser, der ikke kan kontrolleres, men direkte via EU-budgettet. Ved afgrænsningen 
af opgaverne erstattes dobbeltkompetencer af klare henføringer til Kommissionen, de 
nationale lovgivningsinstanser, agenturet og det netværk af transmissionssystemoperatører, 
som skal skabes.

Et tredje vigtigt punkt i de udarbejdede ændringsforslag er formuleringen af 
lovgivningsmæssige begrænsninger af Kommissionens handlemuligheder. Den hidtidige 
procedure, som er blevet fulgt i forbindelse med denne forordning - at retningslinjer skal 
vedtages af Parlamentet og Rådet, og at disse kan efterjusteres af Kommissionen i en fastlagt 
procedure - må ikke afskaffes. Med de udarbejdede ændringsforslag sikres det, at 
Kommissionen får de nødvendige forudsætninger i forbindelse med tekniske spørgsmål. På 
lovgivningsområder af stor samfundspolitisk interesse skal den normale lovgivningsprocedure 
imidlertid finde anvendelse. For ikke at hindre den løbende lovgivningsmæssige forhandling 
skal Kommissionen have mulighed for at forelægge tilføjelser eller stræbe efter at udstede 
retningslinjer som ændring til den nye forordning i en anden procedure.

Udtalelsen vil også påvise nye modeller for en hurtigere udbygning af netdækningen. Som et 
vigtigt emne, når det gælder om hurtigt at afhjælpe flaskehalse, kan der foruden en forbedret 
investeringsaktivitet hos netoperatørerne identificeres forenklede og mere 
omkostningsgunstige tilladelsesprocedurer. For at opnå en bedre overskuelighed over 
varigheden af de europæiske tilladelsesprocedurer og de omkostninger, der er forbundet 
hermed, men også for at fjerne bestemmelser, der hindrer den grænseoverskridende 
udbygning af nettet, skal netværket af transmissionssystemoperatører, der skal oprettes, have 
tilført en overvågningsfunktion på området. Der skal i form af best practice eller lovgivning 
arbejdes hen imod bedre rammebetingelser for tilladelsesprocedurerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 c, stk. 1, litra c (forordning (EF) nr. 1775/2005)

c) en tiårig investeringsplan hvert andet år c) en tiårig investeringsplan hvert tredje år
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Begrundelse

Den krævede ajourføring af investeringsplanlægningen for tre år ad gangen har til formål at 
stille de nødvendige informationer til rådighed uden samtidig at give anledning til 
unødvendigt bureaukrati.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 c, stk. 1, litra f a (ny) (forordning (EF) nr. 1775/2005)

fa) i løbet af det første år og herefter hvert 
tredje år en oversigt over varigheden af 
tilladelsesprocedurer på netområdet, over
den nationale lovgivning eller over den 
forskellige nationale udformning af 
lovgivningen, der forsinker, fordyrer eller 
hindrer den grænseoverskridende 
udbygning af nettet.

Begrundelse

Med tilføjelsen af punkt f a skal der tages hensyn til det problem, at den grænseoverskridende 
udbygning af nettet hindres af forskellig national lovgivning på området for 
tilladelsesprocedurer. Det er nødvendigt at overvåge den faktiske situation for at udvikle de 
nødvendige løsninger eller at opnå forbedringer ved at fremhæve best practice.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 c, stk. 5 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet offentliggør en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert tredje år. Denne 
investeringsplan omfatter modellering af det 
integrerede net, udvikling af scenarier, en 
rapport om forsyningernes tilstrækkelighed i 
forhold til efterspørgslen og en vurdering af 
systemets elasticitet. Investeringsplanen 
bygger navnlig på nationale investe-
ringsplaner og på retningslinjerne for de 
transeuropæiske net på energiområdet i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentet 
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og Rådets beslutning 1364/2006/EF1. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

og Rådets beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår. Til 
investeringsplanen skal vedføjes en oversigt 
over hindringer af den grænseoverskridende 
udbygning af nettet som følge af forskellige 
tilladelsesprocedurer eller forskellig 
tilladelsespraksis.

Begrundelse

Den krævede ajourføring af investeringsplanlægningen for tre år ad gangen har til formål at 
stille de nødvendige informationer til rådighed uden samtidig at give anledning til 
unødvendigt bureaukrati.

Med tilføjelsen af artikel 2c, stk. 1, punkt f a, skal der tages hensyn til det problem, at den 
grænseoverskridende udbygning af nettet hindres af forskellig national lovgivning på området 
for tilladelsesprocedurer. Det er nødvendigt at overvåge den faktiske situation for at udvikle 
de nødvendige løsninger eller at opnå forbedringer ved at fremhæve best practice.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 c, stk. 6 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

Tilpasning af bestemmelsen til de ændringer, der er foreslået til artikel 9.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 e, stk. 3, indledning (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

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

                                               
1 EUT L 262 af 22.9.2006, s. 1.
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nævnte områder, hvis den skønner: skønner:

Begrundelse

Der skal ved hjælp af ændringsforslaget sikres en entydig kompetencefordeling.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 e, stk. 4 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

Tilpasning af forordningens tekst til de ændringer, der er foreslået til artikel 9.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 e, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1775/2005)

(4a) Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet og Rådet, hvis den har til 
hensigt at udstede retningslinjer i henhold 
til artikel 2e, stk. 3.

Begrundelse

Når Kommissionen handler i henhold til artikel 2e, stk. 3, i forordningen, må man konkludere, 
at netværket af transmissionsnetoperatører, der finansieres med offentlige midler, ikke i et
nødvendigt omfang har udført sine opgaver i henhold til denne forordning. Europa-
Parlamentet og Rådet skal informeres indgående herom for at foretage de nødvendige 
ændringer.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 g (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1 STK. 3

Artikel 2 h, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

udgår

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1 STK. 10

Artikel 6 c, (ny) (forordning (EF) nr. 1775/2005)

Artikel 6c
Begrænset offentliggørelse af 

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1 STK. 13

Artikel 8 a, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

Disse regler udformes med henblik på at 
fremme og sikre adgangen til kunder på 
tværs af grænserne. Reglerne skal 
offentliggøres efter de regulerende 
myndigheders granskning.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1 STK. 14

Artikel 9, stk. 1, litra g (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1 STK. 14

Artikel 9, stk. 1, litra h (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1 STK. 14

Artikel 9, stk. 2, første afsnit (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

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



PA\705318DA.doc 11/11 PE400.563v01-00

DA

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1 STK. 14

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

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


	705318da.doc

