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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet
(KOM(2007)0532 – C6–0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0532),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0319/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om International Handel (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. 3

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

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at sikre optimal forvaltning 
og holdbar teknisk udvikling af det 
europæiske gastransmissionsnet.

Alle transmissionssystemoperatører 
samarbejder på europæisk plan, idet de 
opretter et europæisk net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet for at fremme fuldendelsen af 
det indre marked og at sikre optimal 
forvaltning og holdbar teknisk udvikling af 
det europæiske gastransmissionsnet.
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Begrundelse

For at understrege, at TSO'ernes hovedopgave er at lette markedsintegration, bør 
realiseringen af det indre marked for gas fastslås som værende ENTSO's udtrykkelige opgave. 

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 3

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

2. Senest seks uger efter modtagelsen 
afgiver agenturet udtalelse til
Kommissionen om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet. 

2. Senest seks uger efter modtagelsen 
forelægger agenturet efter høring af 
organisationerne, der repræsenterer alle 
interesserede parter, Kommissionen en
udtalelse om vedtægtsudkastet, 
medlemslisten og 
forretningsordensudkastet. 

Begrundelse

Agenturet bør give systemets brugere og kunder mulighed for at forelægge deres synspunkter 
angående statutter, medlemmer og forretningsordener for ENTSOG.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 3

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

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager:

1. For at nå målene i artikel 2a 
udarbejder Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet:

Begrundelse

For at klarlægge reglernes anvendelsesområde skal der etableres en klar forbindelse til 
målsætningerne i artikel 2a. 

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 3

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

a) tekniske regler og kommercielle regler 
på de i stk. 3 nævnte områder

a) regler vedrørende netoperationerne på 
de i stk. 3 nævnte områder
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Begrundelse

Fjernelse af tekniske regler og markedsregler ville hjælpe med at understrege, at ENTSOG 
hovedsagelig beskæftiger sig med netspørgsmål og ikke med kommercielle spørgsmål i bred 
forstand.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 3

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

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af reglerne vedrørende netoperationer og 
en plan for samordning af netdriften og af 
forsknings- og udviklingsindsatsen, der 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget om ARTIKEL 1, NR. 3 (Artikel 2c, stk. 3 (forordning 
(EF) nr. 1778/2005)).

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 3

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

3. De detaljerede tekniske og 
kommercielle regler dækker følgende 
områder i overensstemmelse med den 
prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

3. De detaljerede regler vedrørende 
transmissionsnetoperationer dækker 
følgende områder i overensstemmelse med 
den prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

Begrundelse

Reglernes anvendelsesområde skal defineres klart i forhold til de opgaver, der faktisk udføres 
af transmissionssystemoperatørerne. De "kommercielle" regler, der udformes af TSO'erne, 
bør kun vedrøre regler, der er forbundet med TSO'ernes tekniske ansvar og operationer.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, stk. 3, litra g (forordning (EF) nr. 1775/2005)

g) regler om handel g) regler om handel forbundet med teknisk 
og operationel levering af 
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netadgangstjenester og systembalancering

Begrundelse

TSO'ernes samarbejde bør hovedsagelig begrænses til netspørgsmål og kommercielle regler 
direkte forbundet med transmissionsnet (netbalancering, sekundært marked osv.). 

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 3

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

3a. De detaljerede regler, som der 
henvises til i stk. 3, udformes i 
overensstemmelse med de relevante 
retningslinjer nævnt i artikel 9.

Begrundelse

Der skal være en udtrykkelig forbindelse mellem de regler, der gælder for transmissionsnet, 
og retningslinjerne i artikel 9 for at opnå sammenhæng mellem hensigter og resultater.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 3

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

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet overvåger gennemførelsen af 
de tekniske regler og markedsreglerne og 
redegør for resultaterne af overvågningen i 
årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

4. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet analyserer gennemførelsen af 
reglerne og deres indvirkning på 
harmoniseringen af anvendelige regler 
med sigte på at lette markedsintegration 
og redegør for resultaterne af disse 
analyser i årsberetningen, jf. stk. 1, litra e).

Begrundelse

Statutten for ENTSO for gas har ingen institutionaliserede reguleringsfunktioner, så 
"analyse" er en mere passende beskrivelse af dens rolle. I anden omgang understreges 
hovedformålet med reglerne, nemlig at harmonisere reglerne.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, stk. 5 (forordning (EF) nr. 1775/2005)
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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 investeringsplaner og på 
retningslinjerne for de transeuropæiske 
net på energiområdet i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentet og Rådets 
beslutning 1364/2006/EF. I 
investeringsplanen gøres der rede for 
investeringsmangler, navnlig hvad den 
grænseoverskridende kapacitet angår.

5. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet udarbejder en 
fællesskabsdækkende tiårig 
netinvesteringsplan hvert andet år og 
offentliggør den. Dette udkast til 
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. 
Udkastet til investeringsplan skal navnlig:

a) bygge på nationale investeringsplaner 
og på retningslinjerne for de 
transeuropæiske net på energiområdet i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets beslutning 
1364/2006/EF,
b) hvad angår sammenkobling på tværs af 
grænserne bygge på forslag fra 
netbrugere, herunder forhandlere, 
distributionssystemoperatører, LNG- og 
lagersystemoperatører samt integrerede 
langsigtede forpligtelser indgået af andre 
investorer end 
transmissionssystemoperatører, der er 
interesserede i udvikling af 
transmissionsnettet, 
c) gøre rede for investeringsmangler, 
navnlig hvad den grænseoverskridende 
kapacitet angår.

Begrundelse

Betegnelserne "udarbejde" og "udkast" indføres for at gøre det klarere, at:
(i) etableringen af en 10 års-plan er et redskab, der hovedsagelig vil levere retningslinjer og 
europæiske rammer, men som ikke behøver at "vedtages" formelt som sådan (præcise planer 
med en kortere frist ville skulle udvikles og forelægges til godkendelse hos den regulerende 
myndighed, og de skulle gøres bindende, hvilket er formålet med direktivforslaget),
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(ii) det er et grundlag for høring med alle interesserede parter, agenturet og om fornødent de 
nationale regulerende myndigheder.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, 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 afgiver på Kommissionens 
anmodning sin udtalelse til denne om 
vedtagelsen af nye eller ændrede 
retningslinjer som fastlagt i artikel 9.

Begrundelse

Punkt 6 giver transmissionssystemoperatørerne en direkte rådgivende rolle over for 
Kommissionen i forbindelse med forslag til vedtagelse af obligatoriske retningslinjer. Den 
rådgivende rolle over for Kommissionen bør tildeles agenturet.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 15, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til tekniske og kommercielle regler, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet forelægger agenturet udkastet 
til regler vedrørende netoperationer, 
udkastet til tiårig investeringsplan og 
udkastet til årligt arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 15, stk. 2, afsnit 3 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis den 
finder, at udkastet til det årlige 
arbejdsprogram eller udkastet til den tiårige 
investeringsplan ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 

Agenturet forelægger en behørigt 
begrundet udtalelse samt henstillinger til 
Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet, hvis den finder, at udkastet til 
det årlige arbejdsprogram eller udkastet til 
den tiårige investeringsplan ikke sikrer 
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velfungerende marked. ikke-diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked eller et 
tilstrækkeligt omfang af 
grænseoverskridende sammenkoblinger 
med mulighed for adgang for tredjepart, 
og informerer Kommissionen herom

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at styrke agenturets rådgivningsbeføjelser og den 
løbende udvekslingsproces med ENTSOG, når det gælder om at definere de generelle rammer 
(det årlige arbejdsprogram og den tiårige investeringsplan). 

Hvad angår reglerne, er rådgivningsbeføjelserne defineret i artikel 2, litra e, i det nuværende 
forslag. Se ændringsforslag til ARTIKEL 1, NR 3), Artikel 2, litra e, stk. 2.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2d, stk. 2, afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1775/2005)

Agenturet retter henstillinger til Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører om 
udkastet til den tiårige investeringsplan, 
idet der tages hensyn til de potentielle 
socioøkonomiske fordele for den 
pågældende region og Fællesskabet. Den 
kan i dette øjemed konsultere de nationale 
regulerende myndigheder, når det er 
passende. 
Agenturet sikrer overensstemmelse 
mellem den tiårige investeringsplan og det 
årlige arbejdsprogram og de relevante 
retningslinjer nævnt i artikel 9.

Begrundelse

Dette ændringsforslag lægger også vægt på agenturets koordinatorfunktion i forbindelse med 
udarbejdelsen af den tiårige investeringsplan. 

Forordningen skal gøre det klart, at region-/EU-omfattende planlægning af 
transmissionsnetstruktur bør være bestemt af de socioøkonomiske fordele, som 
investeringerne indebærer for hele regionen. Fællesskabsmæssig og regional planlægning 
bør således tage hensyn til hele energisystemet, ikke kun transmissionsnettet, som Agenturet 
bør bemyndiges til at sikre sammenhængen af. 
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Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 3

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

2a. Agenturet godkender det årlige 
arbejdsprogram udarbejdet af Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet.
Uanset bestemmelserne i artikel 2, litra 2, 
stk. 2, gælder følgende: Agenturet støtter 
udkastet til regler.

Begrundelse

Foruden reglerne er arbejdsprogrammet og investeringsplanen vigtige dokumenter, der vil 
definere den generelle ramme og de vigtigste strategiske spørgsmål i forbindelse med de 
opgaver, som ENTSOG skal varetage, og vil bestemme graden af harmonisering af de 
nationale regler. Det er væsentligt, at agenturet spiller en rolle gennem:
(i) godkendelsen af ENTSOG's årlige arbejdsprogram,
(ii) støtte, f.eks. validering, af reglerne udarbejdet af ENTSOG.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 3

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

Opstilling og evaluering af tekniske og 
kommercielle regler

Opstilling og evaluering af regler

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til ARTIKEL 1, NR. 3, Artikel 2c, stk. 1, litra a 
(Forordning (EF) nr. 1775/2005) og ændringsforslag til ARTIKEL 1, NR. 3, Artikel 2c, stk. 3 
(forordning (EF) nr. 1775/2005).

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2e, stk. 2, litra a-c (forordning (EF) nr. 1775/2005)

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

a) at en regel vedrørende netoperationer, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har udarbejdet på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.
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b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget et udkast til en regel 
vedrørende netoperationer på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en regel vedrørende 
netoperationer, som Det Europæiske Net 
af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har udarbejdet på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder, og som 
agenturet støtter.

Begrundelse

Samtidig med den udtalelse, der skal forelægges om arbejdsprogrammet og 
investeringsplanen (se ændringsforslag til ARTIKEL 1, NR. 3, artikel 2d, stk. 2, underafsnit 3) 
(forordning (EF) nr. 1775/2005), intervenerer agenturet også i en tidlig fase under 
udarbejdelsen af reglerne og henviser til Kommissionen under visse omstændigheder.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 15, stk. 3, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

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

3. Kommissionen træffer på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
foranstaltninger med henblik på at 
vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:

Begrundelse

Modellen med at udvikle regler forudsætter, at Kommissionen er forpligtet til at handle 
omgående, når disse regler ikke sikrer ikke-diskrimination, effektiv konkurrence og et 
velfungerende marked, eller hvis de ikke gennemføres.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2e, stk. 3, litra a, b og c (forordning (EF) nr. 1775/2005)

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i stk. 3 

a) at en regel vedrørende netoperationer, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har udarbejdet på de i stk. 3 
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nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked. 

nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget et udkast til en regel 
vedrørende netoperationer på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en teknisk eller kommerciel
regel, som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

c) at transmissionssystemoperatørerne ikke 
gennemfører en regel vedrørende 
netoperationer, som Det Europæiske Net 
af Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet har udarbejdet på de i artikel 
2c, stk. 3, nævnte områder, og som 
agenturet støtter.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 3

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

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

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionsoperatører på Gasområdet 
foretager som led i sine opgaver 
omfattende høringer af alle relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde i 
overensstemmelse med 
forretningsordenen nævnt i artikel 2b ved 
udarbejdelsen af reglerne, udkastet til den 
10-årige netinvesteringsplan 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 
og tager sigte på at identificere alle 
synspunkter og forslag fra alle relevante 
parter i beslutningsprocessen.
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Begrundelse

Udarbejdelsen af regler, det årlige arbejdsprogram og investeringsplanen, som er påbegyndt 
af ENTSOG, skal indeholde en struktureret høringsproces, der involverer alle 
markedsdeltagere. For at opveje ENTSOG's beføjelser bør markedsaktørerne have en formelt 
defineret rolle at spille i forbindelse med kommentarer til og deltagelse i udviklingen af alle 
de regler, der foreslås.

Høringerne om reglerne afholdes under procedurer, der sikrer maksimal åbenhed og 
garantier for, at der tages hensyn til producenters, leverandørers og slutbrugeres interesser.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. 3

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

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, stk. 
1 og 2, gør det rede for de kommentarer, 
det har modtaget under høringen, og 
hvordan det har taget hensyn hertil. Har det 
ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, 
skal det begrundes.

3. Inden agenturet godkender det årlige 
arbejdsprogram og støtter reglerne nævnt i 
artikel 2c, stk. 1 og 3, foretager det, hvor 
det er passende, omfattende høring af alle 
relevante parter om udkastet udarbejdet af 
Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet.   Agenturet gør rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og hvordan det har taget hensyn 
hertil. Har det ikke taget hensyn til sådanne 
kommentarer, skal det begrundes.

Begrundelse

I godkendelses- og støttefasen vil det måske være nødvendigt med en yderligere høringsrunde 
forestået af agenturet.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2h, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
investeringsplan, der er nævnt i artikel 2c, 
stk. 1, litra c).

Den regionale investeringsplan må ikke 
være i strid med den tiårige 
investeringsplan, der er nævnt i artikel 2c, 
stk. 1, litra c). Agenturet sikrer 
koordination og sammenhæng på tværs af 
de forskellige regioner og formulerer 
henstillinger i denne forbindelse.
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Begrundelse

Gennem sine henstillinger til TSO'erne bør agenturet bemyndiges til at overvåge og revidere 
TSO'ernes regionale initiativer vedrørende regionalt samarbejde for at sikre koordinationen 
og sammenhængen på tværs af de forskellige regioner.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 7, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1775/2005/EF)

2a. Medlemsstaterne og de regulerende 
myndigheder samarbejder indbyrdes om 
at integrere deres nationale markeder på 
regionalt plan. Medlemsstaterne sikrer 
navnlig samarbejdet mellem 
transmissionsnetoperatørerne på 
regionalt plan med henblik på at skabe et 
konkurrencedygtigt EU-omspændende 
marked.

Begrundelse

ENTSOG alene ville ikke kunne klare at skabe en fælles grænseflade for markedsfunktioner
på vegne af adskillige TSO'er på regionalt plan. Det er derfor nødvendigt at involvere 
medlemsstaterne for at fremme eller skabe passende incitamenter for regional 
markedsintegration.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 6, stk. 2 b (nyt) (forordning 1775/2005/EF)

2b. Hvad angår deres forpligtelse til at 
etablere et regionalt samarbejde som 
fastlagt i artikel 5b i direktiv2003/55/EF, 
tilskynder medlemsstaterne 
transmissionssystemoperatørerne til i 
overensstemmelse med artikel 8 og 10 i 
det ovennævnte direktiv at skabe en 
enkeltbrugergrænseflade til dækning af 
adskillige medlemsstaters nationale 
område i overensstemmelse med stk. 3 i 
denne artikel.
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Begrundelse

ENTSOG alene ville ikke kunne klare at skabe en fælles grænseflade for markedsfunktioner 
på vegne af adskillige TSO'er på regionalt plan. Det er derfor nødvendigt at involvere 
medlemsstaterne for at fremme eller skabe passende incitamenter for regional 
markedsintegration.

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2h, stk. 2 c (nyt) (forordning 1775/2005/EF)

2c. I forbindelse med fremme af de 
operationelle ordninger på regionalt plan 
skal transmissionssystemoperatørerne:
a) inden to år efter, at Kommissionen har 
defineret de relevante geografiske 
områder i overensstemmelse med stk. 3, 
harmonisere deres markedstilbud og 
salgsbetingelser ved at samordne 
tilgrænsende 
transmissionssystemoperatørers 
markedskapacitet og vedtage en fælles 
koordinering af de høringsprocesser, der 
gennemføres af tilgrænsende 
transmissionssystemoperatører 
vedrørende nye investeringer ved 
sammenkoblingspunkter inden for det 
samme regionale område;
b) inden tre år efter, at Kommissionen har 
defineret de relevante geografiske 
områder, udforme fælles "tilbudspakker" 
for speditører ved 
sammenkoblingspunkter mellem 
tilgrænsende 
transmissionssystemoperatører inden for 
det samme regionale område;
c) inden fire år efter, at Kommissionen 
har defineret de relevante geografiske 
områder, udforme "tilbudspakker" for 
alle sammenkoblingspunkter i det 
pågældende regionale område og oprette 
regionale platforme (f.eks. 
enkeltbrugergrænseflader), der vil kunne 
give centraliseret information til 
speditører om sammenkoblingskapaciteter 
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i hele det regionale område og lette deres 
reservation af kapaciteter via direkte 
forbindelser med de involverede 
transmissionssystemoperatørers 
markedstjenester.

Begrundelse

Etablering af et regionalt samarbejde er en lang og indviklet proces, der indebærer, at 
regulering bør forberede de nødvendige skridt og definere konkrete foranstaltninger, der 
gradvist indføres af TSO'erne på regionalt plan for at opnå teknisk konvergens mellem 
TSO'er. Det langsigtede mål vil være at fuldende en enkeltbrugergrænseflade i hver enkelt 
region defineret af Kommissionen i overensstemmelse med ændringsforslaget til ARTIKEL 1, 
NR. 3, Artikel 2h, stk. 3, underafsnit 1.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 15, stk. 3, afsnit 1 (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 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 14, stk. 2." 

3. Kommissionen kan fastlægge det 
geografiske område, som den enkelte 
regionale samarbejdsstruktur dækker. 
Kommissionen kan i særlig grad rette 
opmærksomheden imod "energi-
enklaver" inden for EU eller geografisk 
begrænsede områder, hvor der er behov 
for at udvikle forbindelser til 
gastransmissionsnettet. 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.

Begrundelse

Formålet med at etablere et regionalt samarbejde er også at forbinde "energi-enklaver" inden 
for EU.

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 1, NR. 3

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

3a. Agenturet samarbejder med nationale 
reguleringsmyndigheder og 
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transmissionssystemoperatører om 
opnåelsen af konvergens mellem 
reguleringsrammer mellem regionerne 
med henblik på at opnå et 
konkurrencedygtigt EU-omspændende 
marked. Hvor der efter agenturets 
opfattelse er behov for bindende regler for 
et sådant samarbejde, fremsætter det 
passende anbefalinger desangående til 
Kommissionen.

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 1, NR. 8

Artikel 5a, stk. 3, litra a (forordning (EF) nr. 1775/2005)

Systemoperatøren skal udbyde ubrugt 
kapacitet på LNG-faciliteter og lagre på det 
primære marked; for lagrenes 
vedkommende skal det ske i det mindste en 
dag frem og som afbrydelig kapacitet. 

Systemoperatøren skal udbyde ubrugt 
kapacitet på LNG-faciliteter og lagre på det 
primære marked; for lagrenes 
vedkommende skal det ske i det mindste en 
dag frem og som afbrydelig kapacitet, idet 
de nationale krav om forsyningssikkerhed 
og kravene indeholdt i direktiv 
2003/55/EF og Rådets direktiv 
2004/67/EF af 26. april 2004 om 
foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden 
overholdes1.
____

EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92.

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 6, stk. 7, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 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. 
Kommercielt følsomme data vedrørende 
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individuelle kontrakter behøver ikke at 
indgå i disse oplysninger.

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 6a, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1775/2005)

3. LNG- og lagersystemoperatør skal altid 
forelægge de oplysninger, der kræves i 
henhold til denne forordning, på en 
meningsfyldt, kvantificerbart klar og let 
tilgængelig måde og på et ikke-
diskriminerende grundlag.

3. LNG- og lagersystemoperatør skal altid 
forelægge de oplysninger, der kræves i 
henhold til denne forordning, på en 
meningsfyldt, kvantificerbart klar og let 
tilgængelig måde og på et ikke-
diskriminerende grundlag. Kommercielt 
følsomme data vedrørende individuelle 
kontrakter behøver ikke at indgå i disse 
oplysninger.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 9, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1775/2005/EF)

1a. Inden disse retningslinjer udarbejdes, 
og uanset proceduren i stk. 2 udarbejder 
Kommissionen i samarbejde med 
agenturet på et tidligt stadium og på årlig 
basis en liste over prioriteter og foreslåede 
foranstaltninger af afgørende betydning 
for udviklingen af det EU-omspændende 
marked for gas.

Begrundelse

På baggrund af det brede spektrum af spørgsmål, som der skal vedtages retningslinjer for, 
kunne denne procedure (fra artikel 1a (ny) til 1e (ny)) udvikles på forhånd, idet 
udvalgsproceduren styres af sine egne regler under den interinstitutionelle aftale.
Mekanismen skal tage sigte på:
(i) at udvikle en fremsynet tilgang til foranstaltninger, der bør vedtages ved en 
udvalgsprocedure, og en regelmæssig vurdering af disse;
(ii) at anerkende agenturets rolle, idet agenturet kunne forberede og afholde høringer om 
foreslåede foranstaltninger;   
(iii) at sikre en forudgående og åben høring af de relevante interesserede parter, der har den 
tekniske ekspertise.
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Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 9, stk. 1 b (nyt) (forordning 1775/2005/EF)

1b. Under henvisning til 
prioriteringslisten bemyndiger 
Kommissionen agenturet til i løbet af 
højst seks måneder at udvikle et forslag til 
udkast til retningslinjer, der afstikker 
grundlæggende, klare og objektive 
principper for harmonisering af reglerne, 
der vil gøre det muligt at udvikle et 
konkurrencedygtigt og integreret 
gasmarked.

Begrundelse

Se begrundelsen til ARTIKEL 1, NR: 14, Artikel 9, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) 
nr.1775/2005)

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 9, stk. 1 c (nyt) (forordning 1775/2005/EF)

1c. Ved udformningen af disse 
retningslinjer hører agenturet i løbet af en 
periode på mindst to måneder på en åben 
og gennemsigtig måde samtlige 
interesserede parter og især de 
organisationer, der repræsenterer 
netbrugerne. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ARTIKEL 1, NR: 14, Artikel 9, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) 
nr.1775/2005)

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 9, stk. 1 d (nyt) (forordning 1775/2005/EF)

1d. Agenturet afslutter udkastet til 
retningslinjer på grundlag af høringerne 
senest to måneder efter udløbet af 
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høringsperioden.  Det offentliggør 
samtlige modtagne kommentarer, med 
mindre andet ønskes af dem, der har 
afgivet kommentarerne, og gør rede for, 
hvordan der er blevet taget hensyn til 
disse kommentarer i det endelige udkast, 
eller hvorfor de er blevet afvist. 

Begrundelse

Se begrundelsen til ARTIKEL 1, NR: 14, Artikel 9, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) 
nr.1775/2005)

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 9, stk. 1 e (nyt) (forordning 1775/2005/EF)

1e. Efter at have modtaget forslaget til 
udkast til retningslinjer vurderer 
Kommissionen, om de opstiller 
grundlæggende, klare og objektive 
principper for harmonisering af reglerne, 
der vil gøre det muligt at udvikle et 
konkurrencedygtigt og integreret marked 
for gas, og hvorvidt høringsprocessen har 
været fair. Hvis Kommissionen 
konkluderer, at de endelige udkast til 
retningslinjer forelagt af agenturet udgør 
et passende grundlag, forelægger den dem 
for udvalget nævnt i artikel 14, stk. 1, med 
henblik på endelig vedtagelse i 
overensstemmelse med proceduren 
omhandlet i artikel 14, stk. 2.

Begrundelse

Se begrundelsen til ARTIKEL 1, NR: 14, Artikel 9, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) 
nr.1775/2005)

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 1, NR. 14

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

Kommissionen kan ændre de i første afsnit Kommissionen kan ændre de i første afsnit 
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omhandlede retningslinjer og vedtage 
retningslinjer 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."

omhandlede retningslinjer og vedtage 
retningslinjer om de forhold, der er anført i 
stk. 1, i overensstemmelse med 
proceduren fastlagt i stk. 1a til 1e. 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."

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 9, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1775/2005/EF)

2a. Kommissionen vurderer i samarbejde 
med agenturet regelmæssigt, hvorvidt 
retningslinjerne er tilstrækkelige. Når det 
skønnes nødvendigt, hører agenturet Det 
Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Gasområdet og de relevante 
markedsdeltagere, forbrugere og 
slutbrugere for at sikre, at 
retningslinjerne i tilstrækkelig grad opnår 
et mindstemål af harmonisering på de 
områder, som de omfatter.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en regelmæssig vurdering af, hvorvidt retningslinjerne er 
tilstrækkelige (udover overvågning af medlemsstaternes gennemførelse heraf som fastlagt i 
artikel 24e i forslaget til direktiv). En yderligere behandlingsrunde i agenturet og ENTSOG 
kan blive nødvendig, herunder den formelle høring af de interesserede parter.
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BEGRUNDELSE

Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang 
til naturgastransmissionsnet

Generel vurdering

Forslaget tager sigte på at indføre europæiske redskaber for at forbedre samarbejdet og styrke 
det indre markeds funktion ved hjælp af samordning mellem transmissionssystemoperatører 
og harmonisering af reglerne for lagersystemoperatører. Målet med forslaget er også at øge 
gennemsigtigheden og de langsigtede perspektiver for at sikre gasforsyning og 
investeringsplanlægning og forhindre alvorlige forsyningsafbrydelser. Ordføreren er stort set 
enig i principperne for disse mål.

- Når alle forslagene vedrørende gasmarkedet i den tredje energipakke gennemgås, mener 
ordføreren, at det er vigtigt at tage højde for forbrugerbeskyttelsen ved at træffe 
gennemsigtige og socialt passende foranstaltninger. Forordningen vedrører imidlertid tekniske 
foranstaltninger, der tager sigte på at skabe den tekniske reguleringsramme for adgang til 
nettene. Direktivet bør på passende vis bruges som det korrekte lovgivningsinstrument for 
forbrugerbeskyttelsesanliggender på EU-plan. (artikel 3 om forpligtelser til offentlig tjeneste). 
Alternativt kan forbrugerne beskyttes gennem specifikke nationale foranstaltninger, som skal 
være i overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning.
- Kommissionen er også bekymret over koncentrationsniveauet inden for engros- og 
detailaktiviteter, men den undlader at behandle det træk ved markedet, dvs. integration af 
detailsalg og engrossalg af gas og elproduktion, som sandsynligvis vil befæste de 
dominerende selskabers position. Over hele Europa bliver markederne i stigende grad 
domineret af kombinerede engros- og detailvirksomheder, som er aktive på både el- og 
gasmarkeder. SMV'ers adgang til nettene skal forbedres væsentligt.
Endelig er en af de største grunde til bekymring, at det ikke tages behørigt i betragtning, at 
medlemsstaterne ikke er nået lige langt med gennemførelsen af den anden energipakke.
Betingelserne for at sikre gennemførelsen af den tredje pakke er en endnu større udfordring, 
eftersom den anden liberaliseringsrunde endnu ikke er helt fuldført. Det kunne derfor give 
anledning til retlig usikkerhed at vedtage yderligere foranstaltninger. Der skal træffes 
praktiske foranstaltninger til at sikre gennemførelse ud over retlige overtrædelsesprocedurer.

I. Samarbejde mellem transmissionssystemoperatører: Oprettelsen af det europæiske net 
af transmissionssystemoperatører på gasområdet (ENTSOG) som en struktur, der tager sig af 
obligatoriske opgaver, er et vigtigt fremskridt. 
i) Fordeling af beføjelser mellem det europæiske net af transmissionssystemoperatører på 
gasområdet, nationale regulerende myndigheder og agenturet: Ordføreren mener, at 
samarbejdsområdet for Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører på Gasområdet 
er for bredt defineret  (vedtagelse af harmoniserede tekniske og kommercielle regler, der 
omfatter regler om sikkerhed, men også regler om handel, samordning af netoperationer, 
vedtagelse af en 10-årig investeringsplan og offentliggørelse af netudviklingsplaner). Han 
mener, at det arbejde, som det europæiske net af transmissionssystemoperatører på 
gasområdet skal udføre - som en form for samregulering parallelt med Kommissionens 
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arbejde - bør begrænses til tekniske spørgsmål forbundet med tredjepartsnetadgang, regler om 
sikkerhed og pålidelighed og regler for interoperabilitet samt driftsprocedurer. Ordføreren 
foreslår et mere stringent anvendelsesområde for de regler og bestemmelser, der skal 
udformes af ENTSOG, begrænset til transmissionsnetoperationer.     

I denne forbindelse mener ordføreren, at oprettelsen af agenturet er et vigtigt skridt til et 
integreret marked, og dets beføjelser kunne udvides til at omfatte godkendelse af det 
arbejdsprogram, som det europæiske net af transmissionssystemoperatører på gasområdet har 
udarbejdet, overvågning og undersøgelse af TSO-initiativer vedrørende regionalt samarbejde 
og samordning af udarbejdelsen af den 10-årige investeringsplan. Ordføreren foreslår også, at 
agenturet støtter de regler, der udarbejdes af ENTSOG.

ii) Inddragelse af andre operatører og berørte parter på gasmarkedet: Yderligere 
bestemmelser, der sikrer korrekt forudgående høring af de berørte parter, bør fastlægges med 
inddragelse af blandt andet EASEE-gas. Samtlige interesserede parter skal høres, herunder 
producenter, netoperatører, leverandører og forbrugere.
Agenturet bør også have til opgave at høre samtlige involverede parter, når det fremsætter 
forslag og henstillinger.

Integration af markedet ved hjælp af regionale initiativer: De nye retlige rammer fremmer 
regionale initiativer mellem transmissionssystemoperatører og regulerende myndigheder med 
henblik på at sikre, at nettet forvaltes optimalt, og at investeringerne planlægges og udføres 
hensigtsmæssigt.

i) Et nødvendigt skridt hen imod et internt integreret marked? Ordføreren mener ikke, at det 
regionale samarbejdes omfang er klart defineret i forslaget, selv om det er et vigtigt skridt til 
et internt integreret marked. Det er væsentligt at tilslutte "energienklaver" såsom de baltiske 
stater og Den Iberiske Halvø.

Ordføreren foreslår derfor, at gasforordningen pålægger TSO'erne en præcis tidsplan knyttet 
til konkrete målsætninger, der skal opfyldes på regionalt plan, for at opnå skabelse af 
enkeltbrugergrænseflader. Ordføreren nærer også betænkeligheder med hensyn til 
definitionen af agenturets indflydelse på TSO'ernes initiativer vedrørende regionalt 
samarbejde og mener, at agenturet bør bemyndiges til at sikre den nødvendige konvergens 
mellem de tekniske rammer og reguleringsrammerne.  

ii) Hvordan kan forordningen gøre "regionale initiativer" operationelle i praksis? 
Kommissionens forslag kunne styrkes ved at oprette enkeltbrugergrænseflader (one-stop-
shops) på regionalt plan til sikring af kommercielle funktioner i flere TSO'ers navn. De 
områder, hvorpå TSO'erne er forpligtet til at samarbejde, skal defineres klarere. TSO'erne 
kunne overveje at oprette regionale instanser med bestemte fastlagte opgaver.

III. Forsyningssikkerhed: Det er afgørende, at forordningens bestemmelser undersøges set 
ud fra et forsyningssikkerhedssynspunkt.

- Planlægning af investeringer: I henhold til forslaget til forordning skal den 10-årige -
frivillige - netudviklingsplan på EU-plan udarbejdes af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på gasområdet. 
i) Nødvendigheden af at styrke investeringsudviklingsplanerne: Planer om investeringer skal 
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være styret af markedsbrugernes synspunkter og behov, såvel på nationalt plan, hvor 
TSO'erne planlægger deres uafhængige investeringer, som på EU-plan. Ordføreren mener, at 
disse planer skal godkendes af de nationale regulerende myndigheder - og ikke bare sendes til 
agenturet med henblik på rådgivning - og overvåges nøje, hvis de skal være effektive. 
Samordningen mellem nationale, regionale og europæiske planer skal præciseres. 
ii) Alle TSO'er skal udarbejde investeringsplaner, uanset markedsstrukturerne i det endelige 
direktiv (ejendomsretlig adskillelse, uafhængig systemoperatør og andre løsninger). 
Investeringsplanen bør overvåges af agenturet og de nationale tilsynsmyndigheder for at sikre, 
at den påkrævede investering foretages rettidigt. Ordføreren mener imidlertid på nuværende 
tidspunkt, at hans betænkning bør behandles samtidig med det parlamentariske arbejde med 
alle de relevante bestemmelser i forslaget til direktiv om markedet for naturgas. Han finder 
det for tidligt at indføre en særlig mekanisme vedrørende gennemførelsen af investeringer, 
forbindelse mellem nationale planer og EU-planer samt mekanismer for de nationale 
myndigheders godkendelse af investeringerne. Ordføreren foreslår på nuværende tidspunkt 
yderligere foranstaltninger for i hvert fald at inddrage agenturet i forberedelsen af EU's 10-
årige investeringsplaner.

- Adgang til oplagring: De retlige rammer for lagersystemoperatører bliver harmoniseret i 
henhold til de eksempler på god praksis og retningslinjer, som ERGEG allerede har fastlagt. 
De eksisterende bestemmelser i den gældende forordning om TSO'er udvides til at omfatte 
lagersystemoperatører og i vid udstrækning til LNG-terminaler med henblik på at 
tilvejebringe en fælles fremgangsmåde for tredjepartsadgang.  

i) Ordføreren mener, at reglerne for adgang til oplagring ikke må bringe den langsigtede 
forsyningssikkerhed i fare. Der er tilføjet en bestemmelse, der indfører visse 
sikkerhedsforanstaltninger, til bestemmelserne i artikel 5a, i forhold til direktiv 2004/67/EF 
(vedrørende gasforsyningssikkerhed).

ii) De regler for håndtering af overbelastningssituationer, som TSO'er, lagersystemoperatører 
og LNG-systemoperatører benytter (på grundlag af afbrydelig kapacitet og daglig adgang), 
bør lægges helt fast og bør mindst tage hensyn til eksistensen af langtidskontrakter og 
fleksibilitetsmekanismer.      

IV. Krav om gennemsigtighed: I forslaget til forordning udvides de krav om 
gennemsigtighed, der allerede gælder for TSO'er, til at omfatte gaslagre, prognoser for udbud 
og rådighed over kapacitet, omkostninger til balancering af nettet og handelskapaciteten. Der 
gælder også nye bestemmelser for TSO'er med hensyn til fremadrettede og bagudrettede 
oplysninger om udbud og efterspørgsel samt foranstaltninger, der træffes for at skabe balance 
i systemet.
Selvom disse bestemmelser er en vigtig milepæl på vejen til at øge den operationelle 
gennemsigtighed til fordel for alle markedsaktører, og selv om adgangsretten er legitim, 
mener ordføreren, at offentliggørelsen af sådanne data generelt vil styrke markedet, forudsat 
at den fornødne kommercielle fortrolighed er sikret. Man bør dog huske på, at visse 
gastransaktioner er meget følsomme ud fra et handelsmæssigt synspunkt. Der er indført visse 
sikkerhedsforanstaltninger der, hvor man har fundet det nødvendigt. 

V. Institutionelle aspekter: Forordningen er ikke klar nok, hvad angår udvalgsproceduren, 
og hvad angår ENTSOG's særlige rettigheder: 
i) Hvis det europæiske net af transmissionssystemoperatører på gasområdet har til opgave at 
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udarbejde regler, kan Kommissionen under visse omstændigheder skride ind via en 
udvalgsprocedure, når det skønnes, at tekniske eller kommercielle regler, som det europæiske 
net af transmissionssystemoperatører på gasområdet har vedtaget, ikke sikrer 
ikkediskrimination, reel konkurrence og en velfungerende tjeneste. 

ii) Kommissionen kan dog også tage initiativ i henhold til artikel 9 og vedtage "retningslinjer" 
inden for samme område uanset omstændighederne for at fastsætte nærmere bestemmelser om 
adgangstjenester for tredjepart, kapacitetstildelingsmekanismer, procedurer for håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger osv.
I betragtning af de mange emner, hvor der fastsættes bestemmelser om vedtagelse af 
retningslinjer, foreslår ordføreren, at en klar og solid fremadrettet procedure bør skabe 
rammerne for og forberede udvalgsproceduren i samarbejde med agenturet og gennem høring 
af de involverede parter. Kommissionen bør definere og prioritere emnelisten i samarbejde 
med det foreslåede agentur, og retningslinjerne bør være underlagt offentlig høring og om 
fornødent regelmæssige vurderinger foretaget af Kommissionen og agenturet.
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BILAG: GASSEKTORENS ROLLE I EU

i) Gas spiller en afgørende rolle i EU's energimix:

- fra de nuværende 23 % af den europæiske energimix vil gas stige til 28 % i 2030;
- gas tegner sig for en femtedel af den samlede elproduktion; 
- intet alternativ til væksten i gasefterspørgslen: efterspørgslen efter gas er vokset med 35 % 

i løbet af 10 år.

ii) Det særlige spørgsmål i forbindelse med gas er at sikre forsyningssikkerheden:

- den hjemlige produktion er faldende, og gas indkøbes hovedsagelig fra nogle få og 
indflydelsesrige producenter uden for EU på langfristede kontrakter: gas importeres for 
størstepartens vedkommende fra tredjelande (62 % i 2006),

- Europas afhængighed af import vil vokse til over 80 % i 2030; 

iii) Energisikkerheden skal opnås i forbindelse med et konkurrencedygtigt marked baseret på 
gennemsigtige regler, der tager hensyn til forbrugernes grundlæggende interesser;

iv) Der er et betragteligt behov for investeringer:

Ifølge IEA bør Europa investere 400 mia. USD i perioden 2005-2030 for at sikre 
forsyningssikkerheden, heraf ca. 160 mia. USD i transmissions- og distributionsnet, 20 mia. i 
LNG-faciliteter og 220 mia. USD i upstream-operationer.

iii) Tekniske problemer, der skal overvindes i gassektoren:

- manglende harmonisering af tekniske standarder og særrettigheder for nationale 
regulerende myndigheder; 

- manglende fremadskuende overblik på EU-plan til at forudsige investeringsbehov: -
undersøgelse og udnyttelse af nye gasfelter, ledningsnet, tankskibe og LNG-terminaler 
såvel som underjordiske lagerfaciliteter; 

- utilstrækkelig samordning, især på tværs af grænserne.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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