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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom detta förslag till förordning ändras förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för 
tillträde till naturgasöverföringsnäten (KOM(2007)0532). Förslaget ingår i ”energipaketet” 
(”el- och gasmarknaderna: tredje lagstiftningspaketet”) som kommissionen lade fram i 
september 2007. Föredraganden stöder paketet på det stora hela eftersom det är mycket viktigt 
för att slutföra de pågående avregleringarna för EU:s el- och gassektorer och därigenom 
garantera en verklig och öppen marknad.

Trots att föredraganden stöder energipaketet anser han att det är svårt att nå målen för 
uppdelat ägande eftersom det finns stora skillnader mellan EU-länderna. I vissa länder är 
effekterna av det andra energipaketet inte märkbara ännu eftersom åtgärderna inte har börjat 
genomföras. Det är därför svårt att tillämpa samordnade kriterier för uppdelat ägande i alla 
medlemsstater. Dessutom har några medlemsstater långsiktiga avtal (en del avtal löper på 
50 år), vilket även komplicerar målen för åtskillnad av ägandet. Slutligen är föredraganden 
inte övertygad om att åtskillnad beträffande ägandet verkligen kommer att leda till 
prissänkningar och därigenom ge ökade fördelar för konsumenterna.

Föredraganden föreslår följande ändringar:

 Effektivt regionalt samarbete är mycket viktigt för att skapa en verklig inre marknad. 
Föredraganden stöder därför inrättandet av ett europeiskt nät för de systemansvariga 
för gasöverföringsnäten som ska samarbeta för att garantera effektivitet, 
representativitet och insyn på den europeiska gasmarknaden. Föredraganden anser att 
det är mycket viktigt att medlemsstaterna främjar och övervakar nätoperatörerna på 
regional nivå, men påpekar att samarbetet inom överföringsnäten inte förutsätter 
åtskillnad mellan leverans- och produktionsverksamhet från nätdriften. 
Överföringsnäten kan enkelt göras effektiva utan uppdelat ägande i alla deltagande 
medlemsstater.

 Dessutom finns det strukturella skillnader mellan gas- och elmarknaderna, vilket 
innebär att det krävs olika åtgärder för respektive sektor. Det kommer att bli 
komplicerat att vidta ytterligare åtgärder för uppdelning av ägandet, och det krävs 
särskilda lösningar för att den inre marknaden inom gassektorn ska kunna slutföras.

 Föredraganden anser att tillgång till energi till överkomliga priser för så många som 
möjligt är en grundläggande fråga och instämmer i att det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för gas (European Network of Transmission 
System Operators for Gas) ska samråda med marknadsaktörerna på ett sätt som 
garanterar öppenhet och insyn i arbetet. Föredraganden föreslår att även 
konsumenter/konsumentorganisationer ska ingå i samrådet. De är viktiga aktörer 
eftersom de företräder slutanvändarna, dvs. hushållen.

 Föredraganden är dessutom övertygad om att försörjningstrygghet är viktig för att 
undvika prisvariationer och på så sätt sätta stopp för den rådande osäkerheten i 
priserna för de europeiska konsumenterna. Försörjningstrygghet kan – tillsammans 
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med andra åtgärder – nås genom att undvika marknadskoncentration och garantera en 
verklig och öppen energihandelsmarknad.

 Att garantera öppna lagringsanläggningar för flytande naturgas (LNG) med öppet 
tillträde för nya aktörer är därför en annan central fråga för föredraganden. Öppen 
information om lagringsanläggningar och resurser är viktigt för att trygga en inre 
marknad för energihandel. Detta kommer att garantera rättvisa priser och en verklig 
och öppen marknad till fördel för konsumenterna. Offentliggörandet av information 
ska övervakas av de berörda myndigheterna.

 Avslutningsvis anser föredraganden att kommissionen bör få i uppgift att utarbeta, 
offentliggöra och aktualisera en ”vägkarta” för gasnäten i EU. Det måste vara lättare 
att få en överblick över alla befintliga och kommande regionala gasledningar för att 
garantera insyn och bättre information om ”energihål” (brist på ledningar eller 
anslutningar) och föreslå eventuella nya gränsöverskridande anslutningar. Detta 
kommer att stärka nätverksplaneringen i EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Den inre marknaden för gas, som gradvis 
har genomförts sedan 1999, syftar till att 
skapa faktiska valmöjligheter för alla 
gemenskapens konsumenter (både 
medborgare och företag), nya 
affärsmöjligheter och ökad handel över 
gränserna för att därigenom säkerställa ökad 
effektivitet, konkurrenskraftiga priser och
högre kvalitet på tjänsterna och bidra till 
försörjningstrygghet och hållbarhet.

(1) Den inre marknaden för gas, som gradvis 
har genomförts sedan 1999, syftar till att 
skapa faktiska valmöjligheter för alla 
gemenskapens konsumenter (både 
medborgare och företag), nya 
affärsmöjligheter och ökad handel över 
gränserna för att därigenom säkerställa ökad 
effektivitet, konkurrenskraftiga priser, högre 
kvalitet på tjänsterna och tillträde för så 
många som möjligt och bidra till 
försörjningstrygghet och hållbarhet.
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Motivering

Tillträde för så många som möjligt till överkomliga priser är mycket viktigt.

Ändringsförslag 2
Skäl 4

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande Utredning i 
enlighet med artikel 17 i 
förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska 
gas- och elsektorerna (Slutrapport) visar att 
de nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram som krävs för att målen för en 
välfungerande inre marknad ska kunna 
uppnås.

(4) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”En 
energipolitik för Europa” framhävs 
betydelsen av att fullborda den inre 
marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla gasbolag i gemenskapen. 
Kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet om utsikterna 
för den inre el- och gasmarknaden och 
kommissionens meddelande Utredning i 
enlighet med artikel 17 i 
förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska 
gas- och elsektorerna (Slutrapport) visar att 
de nuvarande reglerna och åtgärderna inte 
utgör den ram som krävs för att målen för en 
välfungerande, effektiv och öppen inre 
marknad ska kunna uppnås.

Motivering

Marknaden måste vara effektiv och öppen, inte bara välfungerande. Det är viktigt att 
marknaden är öppen för nya aktörer och att det råder effektiv konkurrens mellan alla 
marknadsdeltagare.

Ändringsförslag 3
Skäl 6

(6) Detta kräver i synnerhet ett ökat 
samarbete och en ökad samordning mellan 
de systemansvariga för överföringssystemen 
för att få till stånd en fortskridande 
överensstämmelse mellan de tekniska och 
kommersiella föreskrifterna så att ett 
effektivt tillträde till överföringsnäten över 
gränserna kan garanteras, liksom en 
tillräckligt samordnad och långsiktig 
planering samt sund teknisk utveckling för 
gemenskapens överföringsnät. I denna 

(6) Detta kräver i synnerhet ett ökat 
samarbete och en ökad samordning mellan 
de systemansvariga för överföringssystemen 
för att få till stånd en fortskridande 
överensstämmelse mellan de tekniska och 
kommersiella föreskrifterna så att ett 
effektivt och öppet tillträde till 
överföringsnäten över gränserna kan 
garanteras, liksom en tillräckligt samordnad 
och långsiktig planering samt sund teknisk 
utveckling för gemenskapens överföringsnät. 
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process måste miljöhänsyn tas och man bör 
också främja energieffektivitet, -forskning 
och -innovation, i synnerhet i fråga om ökad 
användning av förnybar energi och spridning 
av teknik med låga koldioxidutsläpp. De 
systemansvariga för överföringssystemen 
bör sköta sina nät enligt dessa kompatibla 
tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter.

I denna process måste miljöhänsyn tas och 
man bör också främja energieffektivitet, -
forskning och -innovation, i synnerhet i 
fråga om ökad användning av förnybar 
energi och spridning av teknik med låga 
koldioxidutsläpp. De systemansvariga för 
överföringssystemen bör sköta sina nät 
enligt dessa kompatibla tekniska föreskrifter 
och marknadsföreskrifter.

Motivering

Ett öppet tillträde till överföringsnäten över gränserna är centralt för att utveckla en effektiv 
och öppen marknad. Bristande insyn kan skapa hinder för marknadstillträdet och påverkar 
konkurrensnivån.

Ändringsförslag 4
Skäl 7

(7) För att gasöverföringsnäten i 
gemenskapen ska kunna fungera på bästa 
sätt bör det upprättas ett europeiskt nät för 
de systemansvariga för överföringssystemen. 
Dess arbetsuppgifter bör utföras i 
överensstämmelse med gemenskapens 
konkurrensregler som även fortsättningsvis 
ska gälla för beslut avseende det europeiska 
nätet för systemansvariga för 
överföringssystemen. Organisationens 
uppgifter ska vara väldefinierade och 
arbetssättet ska garantera effektivitet, 
representativitet och insyn. Eftersom större 
framsteg kan göras via regionala insatser, 
ska de systemansvariga för överföringsnäten 
inrätta regionala nivåer inom den 
övergripande samarbetsorganisationen och 
samtidigt se till att resultaten på regional 
nivå överensstämmer med föreskrifter och 
investeringsplaner på gemenskapsnivå. 
Samarbetet på regional nivå förutsätter att 
nätverksamheten skiljs från produktions-
och leveransverksamhet. Om så inte sker, 
finns risk för att det regionala samarbetet 
mellan de systemansvariga för 
överföringssystemen leder till ett agerande 

(7) För att gasöverföringsnäten i 
gemenskapen ska kunna fungera på bästa 
sätt bör det upprättas ett europeiskt nät för 
de systemansvariga för överföringssystemen. 
Dess arbetsuppgifter bör utföras i 
överensstämmelse med gemenskapens 
konkurrensregler som även fortsättningsvis 
ska gälla för beslut avseende det europeiska 
nätet för systemansvariga för 
överföringssystemen. Organisationens 
uppgifter ska vara väldefinierade och 
arbetssättet ska garantera effektivitet, 
representativitet och insyn. Eftersom större 
framsteg kan göras via regionala insatser, 
ska de systemansvariga för överföringsnäten 
inrätta regionala nivåer inom den 
övergripande samarbetsorganisationen och 
samtidigt se till att resultaten på regional 
nivå överensstämmer med föreskrifter och 
investeringsplaner på gemenskapsnivå.
Medlemsstaterna bör främja samarbete på 
regional nivå och övervaka nätverkens 
effektivitet på den nivån.
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som begränsar konkurrensen.

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna främjar samarbete på regional nivå och övervakar 
nätets effektivitet för att garantera en verklig inre gränsöverskridande marknad och 
samarbete. Dessutom är uppdelning av ägarskapet inte en nödvändig förutsättning för att 
säkra regionalt samarbete. Aktörerna kan samarbeta effektivt även utan uppdelning av 
ägandet.

Ändringsförslag 5
Skäl 8a (nytt)

(8a) När det gäller samråd bör 
konsumenternas och 
konsumentorganisationernas deltagande 
vara mer omfattande och aktivt inom 
ramen för de åtgärder som vidtas av det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas, särskilt 
under utarbetandet av de tekniska och 
kommersiella föreskrifterna och de årliga 
arbetsprogrammen.

Motivering

Även konsumenterna och konsumentorganisationerna bör delta i samrådsprocessen. De är 
viktiga aktörer eftersom de företräder slutanvändarna, dvs. hushållen.

Ändringsförslag 6
Skäl 9a (nytt)

(9a) För att öka insynen i gasnätet i EU bör 
kommissionen utarbeta, offentliggöra och 
aktualisera en ”vägkarta” för gasnäten i 
EU. Alla gasledningar och eventuella 
regionala anslutningar ska finnas med i 
denna vägkarta.

Motivering

Kommissionen bör utarbeta, offentliggöra och aktualisera en ”vägkarta” för gasnäten i EU, 
inklusive eventuella regionala anslutningar, för att garantera insyn, bättre information om 
”energihål” (brist på ledningar eller anslutningar) och föreslå eventuella nya 
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gränsöverskridande anslutningar.

Ändringsförslag 7
Skäl 11

(11) Marknadsövervakningen, som de 
senaste åren har utövats av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och av 
kommissionen, har visat att kraven på insyn 
och bestämmelser om tillträde till 
infrastruktur inte är tillräckliga.

(11) Marknadsövervakningen, som de 
senaste åren har utövats av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och av 
kommissionen, har visat att kraven på insyn 
och bestämmelser om tillträde till 
infrastruktur inte är tillräckliga för att 
garantera en verklig, öppen och effektiv 
inre marknad.

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 8
Skäl 13

(13) För att öka marknadens förtroende 
måste marknadsaktörerna kunna vara säkra 
på att sanktioner verkställs för företag som 
missbrukar sin ställning. Behöriga 
myndigheter bör ha kapacitet för att kunna 
göra en fullödig bedömning av påståenden 
om missbruk av marknadsställning. 
Myndigheterna behöver därför tillgång till 
uppgifter om operativa beslut som fattas av 
leverantörer. På gasmarknaden meddelas 
alla dessa beslut de systemansvariga i form 
av kapacitetsreservationer, nomineringar och 
genomförda flöden. De systemansvariga bör 
hålla dessa uppgifter tillgängliga för de 
behöriga myndigheterna för en viss fastställd 
period.

(13) För att öka marknadens förtroende 
måste marknadsaktörerna kunna vara säkra 
på att lämpliga sanktioner verkställs för 
företag som missbrukar sin ställning. 
Behöriga myndigheter bör ha kapacitet för 
att kunna göra en fullödig bedömning av 
påståenden om missbruk av 
marknadsställning. Myndigheterna behöver 
därför tillgång till uppgifter om operativa 
beslut som fattas av leverantörer. På 
gasmarknaden meddelas alla dessa beslut de 
systemansvariga i form av 
kapacitetsreservationer, nomineringar och 
genomförda flöden. De systemansvariga bör 
hålla dessa uppgifter lättillgängliga för de 
behöriga myndigheterna för en viss fastställd 
period. De behöriga myndigheterna bör 
regelbundet övervaka att 
systemoperatörerna följer bestämmelserna.

Motivering

De behöriga myndigheterna ska enkelt kunna få tillgång till viktig information från 
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leverantörerna och ska övervaka att de följer reglerna för att garantera en 
icke-diskriminerande, öppen och effektiv marknad.

Ändringsförslag 9
Skäl 14

(14) Konkurrens om hushållskunder kräver 
att leverantörer inte blockeras när de vill 
etablera sig på nya detaljmarknader. Regler 
och ansvarsområden som styr 
leverantörskedjan måste därför vara kända 
för alla parter på marknaden. De behöver 
även harmoniseras så att integrationen av 
gemenskapsmarknaden förbättras.

(14) Konkurrens om hushållskunder kräver 
att leverantörer inte blockeras när de vill 
etablera sig på nya detaljmarknader. Regler 
och ansvarsområden som styr 
leverantörskedjan måste därför vara kända 
för alla parter på marknaden. De behöver 
även harmoniseras så att integrationen av 
gemenskapsmarknaden förbättras. De 
behöriga myndigheterna ska regelbundet 
övervaka att marknadsaktörerna följer 
bestämmelserna.

Motivering

Tillägget är nödvändigt för att klargöra ett ansvar som de behöriga myndigheterna har och 
för att garantera att reglerna följs.

Ändringsförslag 10
Skäl 15

(15) Tillgången på lagringsanläggningar för 
naturgas och flytande naturgas (LNG) är 
otillräcklig och reglerna måste därför 
förbättras. En granskning utförd av 
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG) visade att de 
riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje 
part för operatörer av lagringssystem, som 
hade beslutats av samtliga intressegrupper i 
Madridforumet, tillämpas otillfredsställande 
och måste därför göras bindande.

(15) Tillgången på lagringsanläggningar för 
naturgas och flytande naturgas (LNG) är 
otillräcklig och reglerna måste därför 
förbättras radikalt. En granskning utförd av 
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter 
för el och gas (ERGEG) visade att de 
riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje 
part för operatörer av lagringssystem, som 
hade beslutats av samtliga intressegrupper i 
Madridforumet, tillämpas otillfredsställande 
och måste därför göras bindande.

Motivering

Reglerna om tillgången på lagringsanläggningar för naturgas och flytande naturgas (LNG)
måste förbättras radikalt för att trygga en verklig inre marknad.
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Ändringsförslag 11
Artikel 1, led 3, artikel 2f, punkt 1 (förordning (EG) nr 1775/2005) 

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 tekniska föreskrifterna
och marknadsföreskrifterna och det årliga 
arbetsprogram som anges i artiklarna 2c.1 
och 3; samrådet ska inbegripa 
leveransföretag, kunder, konsumenter, 
konsumentorganisationer, 
systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystem, systemansvariga för 
LNG-anläggningar och systemansvariga för 
lagringssystem, samt relevanta (näringslivs-)
organisationer, tekniska organ och fora för 
berörda parter.

Motivering

Det är viktigt att se till att samrådsprocessen är effektiv och varierad. Därför bör samrådet 
även omfatta konsumenter och konsumentorganisationer. De är viktiga aktörer eftersom de 
företräder slutanvändarna, dvs. hushållen.

Ändringsförslag 12
Artikel 1, led 3, artikel 2h, punkt 2 (förordning (EG) nr 1775/2005) 

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 auktioner och införlivandet av 
balanseringsmekanismer. Nätverket ska 
främjas och övervakas av medlemsstaterna.

Motivering

Det är mycket viktigt att medlemsstaterna främjar nätverket och övervakar nätets effektivitet 
för garantera en verklig inre gränsöverskridande marknad och samarbete.
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Ändringsförslag 13
Artikel 1, led 4, artikel 3, punkt 1, underpunkt 4 (förordning (EG) nr 1775/2005) 

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

Avgifter för nätanvändare ska fastställas 
separat och oberoende vid varje ingång till 
och utgång från överföringssystemet. 
Nätavgifter ska inte beräknas på grundval av 
avtal. Tillträdet till nätverket ska vara öppet 
för nya aktörer på ett icke-diskriminerande 
sätt.

Motivering

Det är viktigt att garantera insyn och effektiv konkurrens på lika villkor utan diskriminering.

Ändringsförslag 14
Artikel 1, led 6, artikel 4a, punkt 1, led b (förordning (EG) nr 1775/2005) 

b) erbjuda tjänster som är förenliga med 
användning av sammanlänkade 
gastransportsystem och underlätta tillträdet
genom samarbete med de systemansvariga,

b) erbjuda tjänster som är förenliga med 
användning av sammanlänkade 
gastransportsystem och garantera enkelt 
tillträde genom samarbete med de 
systemansvariga,

Motivering

Det är viktigt att det är enkelt att få tillträde till nätet.

Ändringsförslag 15
Artikel 1, led 6, artikel 4a, punkt 1, led c (förordning (EG) nr 1775/2005) 

c) offentliggöra relevant information, 
särskilt uppgifter om tjänsternas användning 
och tillgänglighet inom en tidsram som är 
förenlig med lagrings- och LNG-
anläggningsanvändarnas rimliga 
handelsbehov.

c) offentliggöra relevant information, 
särskilt uppgifter om tjänsternas användning 
och tillgänglighet inom en tidsram som är 
förenlig med lagrings- och LNG-
anläggningsanvändarnas rimliga 
handelsbehov. De behöriga myndigheterna 
ska övervaka att den nödvändiga 
informationen offentliggörs.
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Motivering

De behöriga myndigheterna måste övervaka att den nödvändiga informationen offentliggörs 
för att garantera att reglerna är effektiva och genomförs på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 16
Artikel 1, led 8, artikel 5a, punkt 3, led a) (förordning (EG) nr 1775/2005) 

a) Den systemansvarige ska erbjuda 
outnyttjad kapacitet i LNG- och 
lagringsanläggningar på den primära 
marknaden; för lagringsanläggningar ska 
detta ske åtminstone med en dags 
framförhållning och på avbrytbara villkor.

a) Den systemansvarige ska erbjuda 
outnyttjad kapacitet i LNG- och 
lagringsanläggningar på den primära 
marknaden utan dröjsmål; för 
lagringsanläggningar ska detta ske 
åtminstone med en dags framförhållning och 
på avbrytbara villkor.

Motivering

För att undvika hamstring av gas.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, led 9, led c, artikel 6, punkt 7, underpunkt 1 (förordning (EG) nr 1775/2005) 

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 behöriga 
myndigheterna ska se till att den 
nödvändiga informationen offentliggörs.

Motivering

De behöriga myndigheterna måste övervaka att den nödvändiga informationen offentliggörs 
för att garantera insyn och öppenhet på gasmarknaden.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, led 10, artikel 6a, punkt 2 (förordning (EG) nr 1775/2005) 
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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. De behöriga 
myndigheterna ska se till att den 
nödvändiga informationen offentliggörs.

Motivering

De behöriga myndigheterna måste övervaka att den nödvändiga informationen offentliggörs 
för att garantera insyn och öppenhet på gasmarknaden.

Ändringsförslag 19
Artikel 1, led 13, artikel 8a, stycke 1 (förordning (EG) nr 1775/2005) 

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.

För att underlätta utvecklingen av en 
välfungerande, effektiv 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.

Motivering

Det är viktigt att se till att även de gränsöverskridande slutkundsmarknaderna fungerar 
effektivt.
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