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KORT BEGRUNDELSE

Den foreslåede forordning ændrer forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang 
til naturgastransmissionsnet (KOM(2007)532). Forslaget er en del af "energipakken" (tredje 
lovgivningspakke for elektricitets- og gasmarkederne), som Kommissionen præsenterede i 
september 2007. Den rådgivende ordfører støtter generelt energipakken. Pakken er meget 
vigtig for afslutningen af den igangværende europæiske liberaliseringsproces inden for 
energi- og gassektorerne og sikrer dermed et reelt, gennemsigtigt og åbent indre marked.

Selv om den rådgivende ordfører støtter energipakken, mener han, at det er vanskeligt at opnå 
målene om ejendomsretlig adskillelse i hele Europa, eftersom der er store forskelle mellem de 
europæiske lande. I nogle lande har man fortsat ikke opnået virkningen af anden energipakke, 
enten fordi den ikke er gennemført eller ikke håndhæves fuldt ud endnu. Det er derfor 
vanskeligt at anvende kriterierne for ejendomsretlig adskillelse i alle medlemsstater samtidig.
Endvidere har nogle medlemsstater indgået lange kontrakter (nogle for 50 år), hvilket også 
komplicerer opnåelsen af målene om adskillelse. Endelig er den rådgivende ordfører ikke 
overbevist om, at adskillelse vil medføre en prisnedsættelse og dermed en forskel, der er til 
forbrugernes fordel.

Jævnfør dette synspunkt fremsætter den rådgivende ordfører ændringsforslag i henhold til 
følgende punkter:

 Et effektivt regionalt samarbejde er yderst vigtigt for at sikre et reelt indre marked.
Den rådgivende ordfører støtter derfor oprettelsen af et europæisk net af 
transmissionssystemoperatører, hvor grundlaget for samarbejdet er at sikre det 
europæiske gasmarkeds effektivitet, repræsentativitet og gennemsigtighed. Den 
rådgivende ordfører mener, at det er yderst vigtigt, at medlemsstaterne fremmer og 
overvåger netoperatørerne på regionalt plan. Den rådgivende ordfører mener desuden 
ikke, at samarbejdet inden for transmissionsnettet forudsætter, at netaktiviteterne 
adskilles fra produktions- og forsyningsaktiviteterne. Transmissionsnettet kan sagtens 
være effektivt uden en ejendomsretlig adskillelse i alle de deltagende medlemsstater.

 Endvidere er der strukturelle forskelle mellem gas- og elektricitetsmarkedet, og der er 
derfor behov for forskellige foranstaltninger. Indførslen af yderligere 
adskillelsesforanstaltninger for gassektoren er ikke ligetil, og der er behov for særlige 
løsninger for at muliggøre gennemførelsen af det indre marked i gassektoren.  

 Adgang til billig energi for så mange mennesker som muligt er vigtigt spørgsmål for 
den rådgivende ordfører. Den rådgivende ordfører støtter også, at det europæiske net 
af transmissionssystemoperatører på gasområdet hører interessenterne på en åben og 
gennemsigtig måde i forbindelse med deres arbejde. Den rådgivende ordfører 
foreslår, at også forbrugere og forbrugerorganisationer høres, eftersom de er vigtige 
interessenter, i kraft af at de er husholdningernes slutbrugere.

 Den rådgivende ordfører mener endvidere, at forsyningssikkerhed er vigtigt for at 
forhindre prissvingninger og derved fjerne prisusikkerheden for de europæiske 
forbrugere. Forsyningssikkerhed kan sammen med andre foranstaltninger opnås ved 
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at undgå markedskoncentration og sikre et reelt og åbent marked for handel med 
energi.

 Spørgsmålet om sikring af åbne LNG- og lagerfaciliteter med adgang for nye aktører 
er derfor også vigtigt for den rådgivende ordfører. Gennemsigtige oplysninger om 
lagerfaciliteter og -muligheder er vigtige af hensyn til at sikre et indre marked for 
handel med energi. Det vil sikre rimelige priser og et reelt åbent marked til 
forbrugernes fordel. Offentliggørelsen af oplysninger overvåges af de kompetente 
myndigheder.

 Endelig mener den rådgivende ordfører, at der er behov for en offentlig, ajourført 
europæisk "køreplan" for alle europæiske gasledninger, og at Kommissionen skal 
offentliggøre og ajourføre den. Det skal være lettere at se alle eksisterende og 
kommende regionale gasledninger i Europa med henblik på at sikre gennemsigtighed 
og bedre oplysninger om såkaldte "energihuller" (mangel på gasledninger eller 
forbindelser) og foreslå mulige nye grænseoverskridende forbindelser. Det vil styrke 
netplanlægningen i Europa.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Formålet med det indre marked for gas, 
som siden 1999 gradvist har taget form, er at 
give alle forbrugerne i Fællesskabet, private 
som erhvervsmæssige, virkelige 
valgmuligheder, åbne nye 
forretningsmuligheder og fremme handelen 
over grænserne, hvorved der kan opnås 
effektiviseringsgevinster, 
konkurrencedygtige priser, højere 
servicestandarder og øget 
forsyningssikkerhed og bæredygtighed.

(1) Formålet med det indre marked for gas, 
som siden 1999 gradvist har taget form, er at 
give alle forbrugerne i Fællesskabet, private 
som erhvervsmæssige, virkelige 
valgmuligheder, åbne nye 
forretningsmuligheder og fremme handelen 
over grænserne, hvorved der kan opnås 
effektiviseringsgevinster, 
konkurrencedygtige priser, højere 
servicestandarder, adgang for flest mulige 
mennesker og øget forsyningssikkerhed og 
bæredygtighed.

Begrundelse

Adgang til billig gas for så mange mennesker som muligt er yderst vigtigt.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa"1 satte fokus på, hvor vigtigt det er at 
fuldføre det indre marked for naturgas og 
skabe lige vilkår for alle gasselskaber i 
Fællesskabet. Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet om udsigterne 

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "En energipolitik for 
Europa"3 satte fokus på, hvor vigtigt det er at 
fuldføre det indre marked for naturgas og 
skabe lige vilkår for alle gasselskaber i 
Fællesskabet. Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet om udsigterne 

                                               
1 KOM(2007) 1.
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for det indre gas- og elmarked1 og 
Kommissionens meddelelse "Undersøgelse i 
henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 
1/2003 af den europæiske gas- og elsektor 
(Endelig rapport)"2 viste, at de gældende 
regler og foranstaltninger ikke skaber de 
fornødne rammer for, at målet om et 
velfungerende indre marked kan opfyldes. 

for det indre gas- og elmarked4 og 
Kommissionens meddelelse "Undersøgelse i 
henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 
1/2003 af den europæiske gas- og elsektor 
(Endelig rapport)"5 viste, at de gældende 
regler og foranstaltninger ikke skaber de 
fornødne rammer for, at målet om et 
velfungerende, effektivt og åbent indre 
marked kan opfyldes.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre et effektivt og åbent indre marked, ikke kun et velfungerende marked. 
Det er vigtigt at have et marked, der er åbent for nye aktører, og sikre en effektiv konkurrence 
for alle markedsdeltagere.

Ændringsforslag 3
Betragtning 6

(6) Navnlig kræves der øget samarbejde og 
samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem de 
tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv 
adgang til transmissionsnet på tværs af 
grænserne, og sikres en samordnet og 
tilstrækkelig fremsynet planlægning og 
velfunderet teknisk udvikling af det 
europæiske transmissionssystem, under 
behørig hensyntagen til miljøet, samt 
fremme af energieffektivitet og forskning og 
innovation, navnlig med henblik på, at 
vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør drive 
deres net i overensstemmelse med disse 
indbyrdes kompatible tekniske regler og 
kommercielle regler.

(6) Navnlig kræves der øget samarbejde og 
samordning mellem 
transmissionssystemoperatørerne, så der 
gradvist kan sikres kompatibilitet mellem de 
tekniske og kommercielle regler for 
tilvejebringelse og forvaltning af effektiv og 
gennemsigtig adgang til transmissionsnet på 
tværs af grænserne, og sikres en samordnet 
og tilstrækkelig fremsynet planlægning og 
velfunderet teknisk udvikling af det 
europæiske transmissionssystem, under 
behørig hensyntagen til miljøet, samt 
fremme af energieffektivitet og forskning og 
innovation, navnlig med henblik på, at 
vedvarende energi slår igennem på 
markedet, og at kulstoffattig teknologi 
vinder udbredelse. 
Transmissionssystemoperatørerne bør drive 
deres net i overensstemmelse med disse 
indbyrdes kompatible tekniske regler og 
kommercielle regler.

                                                                                                                                                  
1 KOM(2006) 841.
2 SEK(2006) 1724.
3 KOM(2007) 1.
4 KOM(2006) 841.
5 SEK(2006) 1724.
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Begrundelse

En gennemsigtig adgang til transmissionsnet på tværs af grænserne er afgørende for 
udviklingen af et effektivt og åbent marked. Manglende gennemsigtig adgang kan skabe 
markedshindringer og få indvirkning på konkurrenceniveauet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7

(7) Der bør oprettes et europæisk net af 
transmissionssystemoperatører til sikring af, 
at gastransmissionsnettet i Fællesskabet 
forvaltes optimalt. Dets opgaver bør løses i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
konkurrenceregler, som fortsat vil være 
gældende for beslutninger, der træffes af det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører. Dets 
opgaver bør være klart defineret, og dets 
arbejdsmetode sikre effektivitet, 
repræsentativitet og gennemsigtighed. Da 
der kan sikres hurtigere fremskridt ved en 
regional tilgang, bør 
transmissionssystemoperatørerne oprette 
regionale strukturer inden for rammerne af 
den overordnede samarbejdsstruktur og 
samtidig sikre, at resultaterne på regionalt 
plan er forenelige med de regler og 
investeringsplaner, der er fastlagt på 
fællesskabsplan. Samarbejde inden for 
rammerne af sådanne regionale strukturer 
forudsætter, at netaktiviteterne adskilles 
effektivt fra produktions- og 
forsyningsaktiviteterne, da regionalt 
samarbejde mellem transmissionssystem-
operatører ellers kan indebære risiko for 
konkurrencebegrænsende adfærd.

(7) Der bør oprettes et europæisk net af 
transmissionssystemoperatører til sikring af, 
at gastransmissionsnettet i Fællesskabet 
forvaltes optimalt. Dets opgaver bør løses i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
konkurrenceregler, som fortsat vil være 
gældende for beslutninger, der træffes af det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører. Dets 
opgaver bør være klart defineret, og dets 
arbejdsmetode sikre effektivitet, 
repræsentativitet og gennemsigtighed. Da 
der kan sikres hurtigere fremskridt ved en 
regional tilgang, bør 
transmissionssystemoperatørerne oprette 
regionale strukturer inden for rammerne af 
den overordnede samarbejdsstruktur og 
samtidig sikre, at resultaterne på regionalt 
plan er forenelige med de regler og 
investeringsplaner, der er fastlagt på 
fællesskabsplan. Medlemsstaterne bør
fremme det regionale samarbejde og 
overvåge nettets effektivitet på dette plan.

Begrundelse

Medlemsstaternes indsats for at fremme det regionale samarbejde og pligten til at overvåge 
nettets effektivitet er meget vigtig af hensyn til at sikre et reelt grænseoverskridende indre 
marked og samarbejde. Endvidere er en effektiv adskillelse af netaktiviteterne fra 
produktions- og forsyningsaktiviteterne ikke en forudsætning for regionalt samarbejde. 
Samarbejdet kan eksistere og fungere effektivt uden denne adskillelse.
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Ændringsforslag 5
Betragtning 8 A (ny)

(8a) Med hensyn til høringsprocessen bør 
forbrugere og forbrugerorganisationer 
deltage mere aktivt i forbindelse med 
gennemførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
gasområdet, navnlig når det udarbejder de 
tekniske og kommercielle regler og sit 
årlige arbejdsprogram.

Begrundelse

Forbrugere og forbrugerorganisationer bør også deltage i høringsprocessen, for de er vigtige 
interessenter, i kraft af at de er husholdningernes slutbrugere.

Ændringsforslag 6
Betragtning 9 A (ny)

(9a) For at sikre større gennemsigtighed 
omkring hele situationen vedrørende 
gasledningerne i Europa, bør 
Kommissionen udarbejde, offentliggøre og 
ajourføre en "køreplan" for gasnettet i 
Europa. Alle gasledninger og eventuelle 
regionale forbindelser bør omfattes af 
denne køreplan.

Begrundelse

Kommissionen bør udarbejde, offentliggøre og ajourføre en køreplan for gasnettet i Europa, 
herunder eventuelle regionale forbindelser, med henblik på at sikre gennemsigtighed, bedre 
oplysninger om såkaldte "energihuller" (mangel på gasledninger eller forbindelser) og blive i 
stand til at foreslå mulige nye grænseoverskridende forbindelser.

Ændringsforslag 7
Betragtning 11

(11) Det fremgår af den 
markedsovervågning, som de nationale 
regulerende myndigheder og Kommissionen 
har foretaget i de senere år, at de nuværende 
gennemsigtighedskrav og regler om 

(11) Det fremgår af den 
markedsovervågning, som de nationale 
regulerende myndigheder og Kommissionen 
har foretaget i de senere år, at de nuværende 
gennemsigtighedskrav og regler om 
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infrastrukturadgang ikke er tilstrækkelige. infrastrukturadgang ikke er tilstrækkelige til 
at sikre et reelt, åbent og effektivt indre 
marked.

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag 8
Betragtning 13

(13) Øget tillid til markedet forudsætter, at 
markedsdeltagerne kan være sikre på, at 
misbrug kan straffes. De kompetente 
myndigheder bør have mulighed for at 
efterforske påstande om markedsmisbrug 
effektivt. Derfor er det nødvendigt for de 
kompetente myndigheder at have adgang til 
data, der rummer oplysninger om 
selskabernes forretningsbeslutninger. På 
gasmarkedet får systemoperatørerne alle 
disse beslutninger i form af 
kapacitetsreservationer, nomineringer og 
realiserede strømme. Systemoperatørerne 
bør opbevare disse oplysninger i en bestemt 
periode, så de kompetente myndigheder kan 
få indsigt i dem.

(13) Øget tillid til markedet forudsætter, at 
markedsdeltagerne kan være sikre på, at 
misbrug kan straffes behørigt. De 
kompetente myndigheder bør have mulighed 
for at efterforske påstande om 
markedsmisbrug effektivt. Derfor er det 
nødvendigt for de kompetente myndigheder 
at have adgang til data, der rummer 
oplysninger om selskabernes 
forretningsbeslutninger. På gasmarkedet får 
systemoperatørerne alle disse beslutninger i 
form af kapacitetsreservationer, 
nomineringer og realiserede strømme. 
Systemoperatørerne bør opbevare disse 
oplysninger i en bestemt periode og gøre 
dem lettilgængelige, så de kompetente 
myndigheder kan få indsigt i dem. De 
kompetente myndigheder bør regelmæssigt 
overvåge systemoperatørernes overholdelse 
af reglerne.

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør have let adgang til vigtige oplysninger fra 
forsyningsvirksomheder og overvåge, at forsyningsvirksomhederne overholder reglerne, med 
henblik på at sikre et gennemsigtigt og effektivt marked uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag 9
Betragtning 14

(14) Konkurrencen om de private forbrugere 
forudsætter, at leverandørerne ikke bremses, 
når de ønsker at indtræde på nye 
detailmarkeder. Alle markedsparterne bør 

(14) Konkurrencen om de private forbrugere 
forudsætter, at leverandørerne ikke bremses, 
når de ønsker at indtræde på nye 
detailmarkeder. Alle markedsparterne bør 
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derfor have kendskab til de regler og den 
ansvarsfordeling, der gælder i 
forsyningskæden, og disse bør harmoniseres, 
så de kan bidrage til at forbedre 
integrationen af Fællesskabets marked.

derfor have kendskab til de regler og den 
ansvarsfordeling, der gælder i 
forsyningskæden, og disse bør harmoniseres, 
så de kan bidrage til at forbedre 
integrationen af Fællesskabets marked.  De 
kompetente myndigheder bør regelmæssigt 
overvåge markedsaktørernes overholdelse 
af reglerne.

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at klarlægge den kompetente myndigheds ansvar og sikre 
håndhævelsen af reglerne.

Ændringsforslag 10
Betragtning 15

(15) Der er ikke tilstrækkelig adgang til 
gaslagre og LNG-faciliteter, hvorfor reglerne 
bør forbedres. Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas, 
ERGEG, har på grundlag af sin overvågning 
konkluderet, at de frivillige retningslinier for 
god praksis vedrørende tredjepartsadgang, 
der gælder for lagersystemoperatører, og 
som alle parter enedes om på Madrid-
forummet, anvendes for lidt og derfor må 
gøres bindende.

(15) Der er ikke tilstrækkelig adgang til 
gaslagre og LNG-faciliteter, hvorfor reglerne 
bør forbedres radikalt. Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for 
Elektricitet og Gas, ERGEG, har på 
grundlag af sin overvågning konkluderet, at 
de frivillige retningslinier for god praksis 
vedrørende tredjepartsadgang, der gælder for 
lagersystemoperatører, og som alle parter 
enedes om på Madrid-forummet, anvendes 
for lidt og derfor må gøres bindende.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en radikal forbedring af reglerne for adgang til gaslagringsfaciliteter 
og LNG-faciliteter med henblik på at sikre et reelt indre marked.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 3

Artikel 2f, stk. 1 (Forordning (EF) no. 1775/2005)

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet foretager som led sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 

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

markedsdeltagere på et tidligt stadium og på 
en åben og gennemsigtig måde, navnlig ved 
udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle forsyningsselskaber, 
kunder, forbrugere og 
forbrugerorganisationer, systembrugere og 
distributionssystemoperatører, LNG-
systemoperatører og lagersystemoperatører, 
herunder også relevante 
(branche)sammenslutninger, tekniske 
organer og interessentforeninger.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre en effektiv og varieret høringsproces. Derfor skal forbrugere og 
forbrugerorganisationer også høres, for de er vigtige interessenter, i kraft af at de er 
husholdningernes slutbrugere af gas.

Ændringsforslag 12
Artikel 1, stk. 3

Artikel 2h, stk. 2 (Forordning (EF) no. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

Medlemsstaternes indsats for at fremme nettet og pligten til at overvåge nettets effektivitet er 
meget vigtig af hensyn til at sikre et reelt grænseoverskridende indre marked og samarbejde.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 4

Artikel 3, stk. 1, afsnit 4 (Forordning (EF) no. 1775/2005)
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Tariffer for netbrugere skal fastsættes 
særskilt og uafhængigt for hvert entrypunkt 
til og exitpunkt fra transmissionssystemet. 
Netafgifter må ikke beregnes ud fra 
kontraktmæssigt fastsatte transportruter

Tariffer for netbrugere skal fastsættes 
særskilt og uafhængigt for hvert entrypunkt 
til og exitpunkt fra transmissionssystemet. 
Netafgifter må ikke beregnes ud fra 
kontraktmæssigt fastsatte transportruter. 
Adgangen til nettet er åben og 
ikkediskriminerende over for nye aktører

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre gennemsigtighed og effektiv konkurrence med lige muligheder og uden 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 14
Artikel 1, stk. 6

Artikel 4 a, stk. 1, litra (b) (Forordning (EF) no. 1775/2005)

(b) tilbyde ydelser, der er forenelige med 
brugen af sammenkoblede 
gastransportsystemer, og samarbejde med 
transmissionssystemoperatøren om at lette 
adgangen

(b) tilbyde ydelser, der er forenelige med 
brugen af sammenkoblede 
gastransportsystemer, og samarbejde med 
transmissionssystemoperatøren om at sikre 
let adgang

Begrundelse

Let adgang er vigtigt.

Ændringsforslag 15
Artikel 1, stk. 6

Artikel 4 a, stk. 1, litra (c) (Forordning (EF) no. 1775/2005)

(c) offentliggøre relevante oplysninger, især 
data om udnyttelsen og disponibiliteten af 
tjenester, inden for tidsfrister, der er 
forenelige med rimelige forretningsmæssige 
behov hos brugerne af lager- og LNG-
faciliteter

(c) offentliggøre relevante oplysninger, især 
data om udnyttelsen og disponibiliteten af 
tjenester, inden for tidsfrister, der er 
forenelige med rimelige forretningsmæssige 
behov hos brugerne af lager- og LNG-
faciliteter. Offentliggørelsen af de 
nødvendige oplysninger overvåges af den 
kompetente myndighed

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den kompetente myndighed overvåger offentliggørelsen af de 
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nødvendige oplysninger for at sikre reglernes effektivitet og håndhævelse.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 8

Artikel 5 a, stk. 3, litra (a) (Forordning (EF) no. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

For at undgå hamstring af gas.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 9, litra (C)

Artikel 6, stk. 7, afsnit 1 (Forordning (EF) no. 1775/2005)

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

7. Transmissionssystemoperatører skal 
offentliggøre både fremadrettede og 
bagudrettede oplysninger om udbud og 
efterspørgsel på grundlag af nomineringer, 
prognoser og realiserede strømme ind og ud 
af systemet. De offentliggjorte oplysningers 
detaljeringsgrad skal afspejle de 
oplysninger, transmissionssystemoperatøren 
råder over. Den kompetente myndighed 
sikrer, at de nødvendige oplysninger 
offentliggøres

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige oplysninger 
offentliggøres, med henblik på at sikre gennemsigtighed og åbenhed på gasmarkedet.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 10

Artikel 6 a, stk. 2 (Forordning (EF) no. 1775/2005)
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2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, standardiseret 
måde

2. For de ydelser, der tilbydes, skal hver 
LNG- og lagersystemoperatør jævnligt 
offentliggøre absolutte tal for aftalt og 
disponibel kapacitet på lagre og LNG-
faciliteter på en brugervenlig, standardiseret 
måde. Den kompetente myndighed sikrer, 
at de nødvendige oplysninger offentliggøres

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige oplysninger 
offentliggøres, med henblik på at sikre gennemsigtighed og åbenhed på gasmarkedet.

Ændringsforslag 19
Artikel 1, stk. 13

Artikel 8 a, stk. 1 (Forordning (EF) no. 1775/2005)

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

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

Begrundelse

For at sikre, at grænseoverskridende detailmarkeder desuden vil fungere effektivt.
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