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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning 1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten
(KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0532),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0319/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att kunna 
garantera en optimal förvaltning av de 
europeiska överföringssystemen för gas 
och en sund teknikutveckling.

Alla systemansvariga för 
överföringssystemen ska samarbeta på 
gemenskapsnivå genom upprättandet av ett 
europeiskt nätverk av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas för att främja 
genomförandet av den inre marknaden 
för gas och för att kunna garantera en 
optimal förvaltning av de europeiska 
överföringssystemen för gas och en sund 



PE402.501v01-00 6/35 PR\707198SV.doc

SV

teknikutveckling.

Or. en

Motivering

För att understryka att den viktigaste uppgiften för de systemansvariga för 
överföringssystemen (TSO:erna) är att underlätta marknadsintegration bör man fastställa att 
förverkligandet av den inre marknaden för gas är en självklar uppgift för ENTSO. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom sex veckor efter mottagandet ska 
byrån yttra sig till kommissionen om 
utkastet till stadgar, medlemsförteckningen 
och utkastet till arbetsordning.

2. Inom sex veckor efter mottagandet ska 
byrån, efter samråd med de organisationer 
som företräder samtliga aktörer, yttra sig 
till kommissionen om utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till 
arbetsordning. 

Or. en

Motivering

Byrån bör låta systemanvändare och kunder få möjlighet att lämna in sina synpunkter om 
stadgarna, medlemmarna av och arbetsordningen för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen (ENTSOG).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 

1. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 2a ska Europeiska nätverket av 
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för gas ska anta: systemansvariga för överföringssystemen 
för gas förbereda:

Or. en

Motivering

För att förtydliga föreskrifternas omfattning måste en tydlig koppling till målen i artikel 2a 
göras. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter på de områden som 
anges i punkt 3.

a) föreskrifter avseende nätdriften på de 
områden som anges i punkt 3

Or. en

Motivering

Om de tekniska föreskrifterna och marknadsföreskrifterna tas bort skulle det vara lättare att 
få fram att ENTSOG huvudsakligen sysslar med nätdriftsfrågor och inte allmänt 
kommersiella frågor. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de tekniska föreskrifterna 
och marknadsföreskrifterna, en 
samordningsplan för nätverket samt 

2. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 d 
ska innehålla en förteckning och 
beskrivning av de föreskrifter som avser 
nätdriften, en samordningsplan för 
nätverket samt forsknings- och 
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forsknings- och utvecklingsverksamhet;
både förteckningen och beskrivningen ska 
utarbetas det året och åtföljas av en 
preliminär tidsplan.

utvecklingsverksamhet; både förteckningen 
och beskrivningen ska utarbetas det året 
och åtföljas av en preliminär tidsplan.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 1.3 (artikel 2c punkt 3 (förordning 
nr 1778/2005)).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna ska omfatta 
följande områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

3. Föreskrifterna avseende driften av 
överföringsnäten ska omfatta följande 
områden, enligt prioriteringarna i 
årsarbetsprogrammet:

Or. en

Motivering

Föreskrifternas omfattning måste tydligt fastställas i förhållande till de arbetsuppgifter som 
TSO:erna utför. Marknadsföreskrifter som ska utarbetas av TSO:er bör endast beröra 
bestämmelser som hör samman med TSO:ers tekniska ansvar och driftsverksamhet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Handelsregler. g) Handelsregler avseende tekniskt och 
driftsmässigt tillhandahållande av tjänster 
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för nättillträde och systembalans.

Or. en

Motivering

TSO:er bör endast samarbeta i frågor som främst rör näten och marknadsföreskrifterna och 
som har direkt koppling till överföringsnäten (nätbalans, sekundärmarknaden m.m.)

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De detaljerade föreskrifterna som 
avses i punkt 3 ska utarbetas i enlighet 
med de relevanta riktlinjer som avses i 
artikel 9.

Or. en

Motivering

Det krävs en tydlig koppling mellan de föreskrifter som avser överföringsnäten och de som 
avser riktlinjerna i artikel 9 för att uppnå konsekvens mellan mål och resultat.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska övervaka genomförandet av de 
tekniska föreskrifterna och
marknadsföreskrifterna och redovisa 
resultaten av denna tillsyn i den 

4. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska analysera genomförandet av 
föreskrifterna och deras effekt på 
harmoniseringen av gällande 
bestämmelser vars syfte är att underlätta 
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årsberättelse som omnämns i punkt 1 e. marknadsintegrering och redovisa 
resultaten av dessa analyser i den 
årsberättelse som omnämns i punkt 1 e.

Or. en

Motivering

ENTSO har ingen institutionaliserad tillsynsfunktion, därför beskriver ”analysera” dess roll 
bättre. För det andra betonas det främsta syftet med föreskrifterna, nämligen att harmonisera 
reglerna för att underlätta marknadsintegration.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år publicera en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen. Investeringsplanen ska 
omfatta utformningen av det integrerade 
nätverket, ett utvecklingsscenario, en 
rapport om tillgång och efterfrågan samt en 
bedömning av systemets uthållighet.
Investeringsplanen ska särskilt grundas på 
de nationella investeringsplanerna och på 
riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG. I planen 
ska investeringsluckor identifieras, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet.

5. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas ska vartannat år utarbeta en tioårig 
plan för investeringar i näten som omfattar 
hela gemenskapen och publicera den. 
Utkastet till investeringsplan ska omfatta 
utformningen av det integrerade nätverket, 
ett utvecklingsscenario, en rapport om 
tillgång och efterfrågan samt en bedömning 
av systemets uthållighet. Utkastet till 
investeringsplan ska särskilt

a) grundas på de nationella 
investeringsplanerna och på riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1364/2006/EG,

b) när det gäller gränsöverskridande 
sammanlänkningar grundas på förslagen 
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från nätanvändare, däribland handlare, 
systemansvariga för distribution samt 
systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar och integrera 
långsiktiga åtaganden från andra 
investerare än de systemansvariga, som är 
intresserade av att utveckla 
överföringsnäten.
c) identifiera investeringsluckor, särskilt 
med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet

Or. en

Motivering

Termerna ”förbereda” och ”utarbeta” införs för att det tydligare ska framgå att:

i) den tioåriga planen är ett framtida verktyg som huvudsakligen kommer att tillhandahålla 
riktlinjer och en europeisk ram, men som dock inte behöver antas formellt (exakta planer 
skulle behöva utvecklas med kort varsel och godkännas av tillsynsmyndigheten och bli 
bindande, det är syftet med förslaget till direktivet),

ii) det är en grund för samråd med alla intresserade parter, byrån och, vid behov, nationella 
tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2c – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas ge
kommissionen råd i samband med 
antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

6. På begäran av kommissionen ska 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas meddela 
kommissionen sina synpunkter i samband 
med antagande av riktlinjer i enlighet med 
artikel 9.

Or. en
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Motivering

I Punkt 6 ges TSO:er en direkt rådgivande roll gentemot kommissionen i och med att de 
föreslår antagandet av de obligatoriska riktlinjerna. Byrån ska ges den rådgivande rollen 
gentemot kommissionen. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till tekniska
föreskrifter och marknadsföreskrifter, ett 
utkast till tioårig investeringsplan och ett 
utkast till årsarbetsprogram, med 
information om samrådsprocessen, till 
byrån.

2. Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för gas ska lämna in ett utkast till 
föreskrifter avseende nätdriften, ett utkast 
till tioårig investeringsplan och ett utkast 
till årsarbetsprogram, med information om 
samrådsprocessen, till byrån.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande till 
kommissionen om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla kraven 
på icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad.

Byrån ska lämna ett motiverat yttrande och 
rekommendationer till Europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas om utkastet till 
årsarbetsprogram eller utkastet till tioårig 
investeringsplan inte anses uppfylla kraven 
på icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad eller 
på tillräckligt många gränsöverskridande 
sammanlänkningar för 
tredjepartstillträde, och informera 
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kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att stärka byråns rådgivande befogenhet och det 
fortlöpande interaktiva arbetet med ENTSOG när den allmänna ramen (årsarbetsprogrammet 
och den tioåriga investeringsplanen) fastställs. 

Vad gäller föreskrifterna är den rådgivande befogenheten definierad i artikel 2e i detta 
förslag. Se ändringsförslag till artikel 1.3, artikel 2e 2.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska ge Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem 
rekommendationer om utkastet till den 
tioåriga investeringsplanen, och beakta de 
potentiella socioekonomiska fördelarna 
för regionen och gemenskapen. Byrån får 
därför vid behov samråda med nationella 
tillsynsmyndigheter. 
Byrån ska se till att den tioåriga 
investeringsplanen är förenlig med det 
årliga arbetsprogrammet och med de 
relevanta riktlinjer som anges i artikel 9.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag betonar också byråns samordnande roll vid utarbetandet av den 
tioåriga investeringsplanen. 

I förordningen ska det tydligt framgå att de socioekonomiska fördelar som investeringarna 
innebär för hela regionen bör vara drivkraften bakom den regionala/EU-omfattande 
planeringen vad gäller strukturen för överföringsnäten. Gemensam och regional planering 
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bör därför ta hänsyn till hela energisystemet, inte bara till överföringsnäten. Byrån bör ges 
befogenhet att se till att överensstämmelse råder. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska godkänna 
årsarbetsprogrammet som utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 2e.2 ska byrån 
ge sitt stöd åt utkastet till föreskrifter.

Or. en

Motivering

Förutom föreskrifterna är även arbetsprogrammet och investeringsplanen viktiga dokument 
som definierar den allmänna ramen och de mest centrala strategiska frågorna i de 
arbetsuppgifter som ENTSOG utför och graden av harmonisering av nationella 
bestämmelser. Det är viktigt att byrån bidrar genom att:

i) godkänna ENTSOG:s årsarbetsprogram,

ii) stödja, m.a.o. validera, de föreskrifter som ENTSOG har förberett.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprättande och utvärdering av tekniska
föreskrifter och marknadsföreskrifter

Upprättande och utvärdering av föreskrifter 
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Or. en

Motivering

Se motiveringar till ändringsförslag till artikel 1.3, artikel 2c1 led a (förordning EG 
nr 1775/2005) och ändringsförslag till artikel 1.3, artikel 2c.3 (förordning (EG) 
nr 1775/2005).

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 2 – leden a–c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

a) de föreskrifter som avser nätdrift och 
som har utarbetats av Europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas på de områden 
som anges i artikel 2c.3 inte uppfyller 
kraven på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens eller en effektivt fungerande 
marknad,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram ett utkast till föreskrifter som 
avser nätdriften för de områden som anges 
i artikel 2c.3,

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de föreskrifter som avser 
nätdrift och som har utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3 och som 
stöds av byrån.

Or. en

Motivering

Parallellt med yttrande om arbetsprogrammet och investeringsplanen (se ändringsförslaget 
till artikel 1.3, artikel 2d.2 led 3 (förordning (EG) nr 1775/2005) ska byrån också i ett tidigt 
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skede delta i utarbetandet av föreskrifterna och under speciella omständigheter hänvisa till 
kommissionen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, anta 
riktlinjer för de områden som anges i 
artikel 2c.3 om man anser att

3. Kommissionen ska, på eget initiativ eller 
efter rekommendation från byrån, vidta 
åtgärder med syftet att anta riktlinjer för de 
områden som anges i artikel 2c.3 om man 
anser att

Or. en

Motivering

Systemet med att utarbeta föreskrifter förutsätter att kommissionen åtar sig att omgående 
agera om dessa föreskrifter inte uppfyller kraven på icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
eller en effektivt fungerande marknad eller om de inte genomförs.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2e – punkt 3 – leden a–c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas på de 
områden som anges i artikel 2c.3 inte 
uppfyller kraven på icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens eller en effektivt 
fungerande marknad,

a) de föreskrifter som avser nätdriften och 
som har förberetts av Europeiska nätverket 
av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas på de områden 
som anges i artikel 2c.3 inte uppfyller 
kraven på icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens eller en effektivt fungerande 
marknad,

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 

b) Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
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gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter för de områden som 
anges i artikel 2c.3,

gas inom en rimlig tidsram inte klarar av 
att ta fram ett utkast till föreskrifter som 
avser nätdriften för de områden som anges 
i artikel 2c.3,

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter som har antagits av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3.

c) de systemansvariga inte klarar av att 
genomföra de föreskrifter som avser 
nätdriften och som har utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystemen för gas för de 
områden som anges i artikel 2c.3 och som 
stöds av byrån.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, i 
enlighet med arbetsordningen i artikel 2b, 
vid utarbetandet av föreskrifterna, den 
tioåriga investeringsplanen för näten och 
det årliga arbetsprogram som anges i 
artiklarna 2c.1 och 3, samråda med 
marknadsaktörerna, och i synnerhet med 
organisationer som företräder samtliga 
aktörer. 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, 
och ska syfta till att identifiera synpunkter 
och förslag från alla berörda parter i 
beslutsprocessen. 
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Or. en

Motivering

I utarbetande av föreskrifterna, det årliga arbetsprogrammet och investeringsplanen, på 
initiativ av ENTSOG, måste det finnas en strukturerad samrådsprocess med alla 
marknadsaktörer. För att skapa en motvikt till ENTSOG:s befogenheter bör 
marknadsaktörernas roll definieras formellt när det gäller att kommentera och delta i 
utvecklingen av alla föreslagna föreskrifter.

Samråden om föreskrifterna ska hållas inom ramen för förfaranden som garanterar maximal 
insyn och hänsyn till producenters, leverantörers och slutkunders intressen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2f – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan årsarbetsprogrammet och de 
tekniska föreskrifterna och 
marknadsföreskrifterna i artiklarna 2c.1 
och 3 antas, ska Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de fall 
där synpunkter inte har beaktats ska skälen 
till det anges i ett yttrande.

3. Innan årsarbetsprogrammet godkänns
och stöd uttrycks för föreskrifterna i 
artiklarna 2c.1 och 3 ska byrån vid behov 
föra omfattande samråd med alla berörda 
parter om det utkast som utarbetats av 
Europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas. Byrån ska 
redovisa de synpunkter som framförts 
under samrådsförfarandet och hur dessa 
synpunkter har tagits i beaktande. I de fall 
där synpunkter inte har beaktats ska skälen 
till det anges i ett yttrande.

Or. en

Motivering

I samband med förfarandet för samtycke och godkännande kan ytterligare en runda med 
samråd i byråns regi komma att behövas.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2h – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga investeringsplan 
som anges i artikel 2c.1 c.

Den regionala investeringsplanen får inte 
stå i strid med den tioåriga investeringsplan 
som anges i artikel 2c.1 c. Byrån ska 
garantera samordning och 
överensstämmelse i alla olika regioner 
och formulera rekommendationer för 
detta:

Or. en

Motivering

I sina rekommendationer till TSO:erna bör byrån ges befogenhet att kontrollera och se över 
TSO:ers regionala initiativ om regionalt samarbete för att säkerställa samordning och 
överensstämmelse i alla olika regioner.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2h – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och 
tillsynsmyndigheterna ska samarbeta 
sinsemellan för att integrera sina 
nationella marknader på regional nivå. 
Medlemsstaterna ska särskilt se till att de 
systemansvariga för överföringssystem 
samarbetar på regional nivå i syfte att 
skapa en konkurrensutsatt 
EU-omfattande marknad.

Or. en
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Motivering

ENTSOG kan inte på egen hand skapa ett gemensamt gränssnitt för kommersiell verksamhet i 
flera TSO:ers namn på regional nivå. Medlemsstaterna behöver därför delta för att stimulera 
eller skapa lämpliga incitament för en regional marknadsintegrering.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2h – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I syfte att skapa regionalt samarbete i
enlighet med artikel 5b i 
direktiv 2003/55/EG ska medlemsstaterna 
uppmuntra de systemansvariga för 
överföringssystem, i överensstämmelse 
med artiklarna 8 och 10 i det direktivet, 
att skapa ett gemensamt användarsnitt 
som täcker nationella territorier i flera 
medlemsstater, i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel. 

Or. en

Motivering

ENTSOG kan inte på egen hand skapa ett gemensamt gränssnitt för kommersiell verksamhet i 
flera TSO:ers namn på regional nivå. Medlemsstaterna behöver därför engagera sig för att 
stimulera eller skapa lämpliga incitament för en regional marknadsintegrering.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2h – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Vid främjandet av driftslösningar på 
regional nivå ska de systemansvariga för 
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överföringssystemen
a) inom två år efter det att kommissionen 
har fastställt de relevanta geografiska 
områdena i enlighet med punkt 3 
harmonisera sina kommersiella 
erbjudanden och försäljningsvillkor 
genom en anpassning till den 
kommersiella kapaciteten bland 
närliggande systemansvariga för 
överföringssystem och anta en gemensam 
samordning av samrådsförfaranden som 
drivs av närliggande systemansvariga för 
överföringssystem för nya investeringar 
vid sammanläkningspunkter inom samma 
regionala område,
b) inom tre år efter det att kommissionen 
har fastställt de relevanta geografiska 
områdena skapa gemensamma 
”paketerbjudanden” för transportföretag 
vid sammanlänkningspunkter mellan 
närliggande systemansvariga för 
överföringssystem inom samma regionala 
område,
c) inom fyra år efter det att kommissionen 
har fastställt de relevanta geografiska 
områdena skapa ”paketerbjudanden” för 
alla sammanlänkningspunkter i relevant 
regionalt område och regionala 
plattformar (dvs. gemensamma 
användarsnitt) som kommer att 
tillhandahålla centraliserad information 
till transportföretagen om 
sammanlänkningskapaciteten i hela det 
regionala området och underlätta 
bokning av kapacitet via direkta 
förbindelser med berörda 
systemansvarigas kommersiella tjänster. 

Or. en

Motivering

Att skapa ett regionalt samarbete är en komplicerad och utdragen process som innebär att 
man med lagstiftning bör utveckla nödvändiga åtgärder och fastställa konkreta åtgärder som 
successivt ska genomföras av TSO:er på regional nivå för att uppnå teknisk konvergens 
mellan TSO:er. Det långsiktiga målet ska vara att genomföra ett gemensamt användarsnitt i 
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varje region som har fastställts av kommissionen i enlighet med ändringsförslaget till artikel 
1.3, artikel 2h.3, led 1.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2h – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Den åtgärden, som avser att 
ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.

3. Kommissionen får fastställa de regionala 
samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning. Kommissionen får särskilt 
uppmärksamma ”energiöar” i EU eller 
geografiskt begränsade områden där det 
finns ett behov av att utveckla 
anslutningar till gasöverföringsnätet. Den 
åtgärden, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Målet med ett regionalt samarbete är också att ansluta ”energiöar” inom EU.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 2h – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska samarbeta med nationella 
tillsynsmyndigheter och systemansvariga 
för överföringssystemen för att uppnå 
konvergens i regelverken mellan regioner 
med syftet att skapa en konkurrensutsatt 
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EU-omfattande marknad. Om byrån 
anser att det krävs bindande regler för ett 
sådant samarbete ska den ge lämpliga 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 5a – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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; för lagringsanläggningar ska 
detta ske åtminstone med en dags 
framförhållning och på avbrytbara villkor,
och i överensstämmelse med nationella 
villkor för försörjningstrygghet och med 
de villkor som fastställs i direktiv 
2003/55/EG och i rådets direktiv 
2004/67/EG av den 26 april 2006 om 
åtgärder för att säkra en tryggad 
naturgasförsörjning.

___________
* EUT L 127, 29.4.2004, s. 92.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”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. Kommersiellt känsliga 
uppgifter som berör enskilda avtal 
behöver inte ingå i denna information.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 6a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska alltid lämna de 
uppgifter som krävs enligt denna 
förordning i meningsfull, kvantifierbar, 
tydlig och lättillgänglig form och på icke-
diskriminerande grund.

3. Systemansvariga för LNG- och 
lagringsanläggningar ska alltid lämna de 
uppgifter som krävs enligt denna 
förordning i meningsfull, kvantifierbar, 
tydlig och lättillgänglig form och på icke-
diskriminerande grund. Kommersiellt 
känsliga uppgifter som berör enskilda 
avtal behöver inte ingå i denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan riktlinjerna utarbetas och utan 
att det påverkar förfarandet i punkt 2 ska 
kommissionen, i nära samarbete med 
byrån, på ett tidigt stadium och på 
årsbasis, utarbeta en prioriteringslista och 
förslag på de viktigaste åtgärderna för att 
utveckla en EU-omfattande marknad för 
gas. 

Or. en

Motivering

Men tanke på att riktlinjer ska antas för ett så stort antal frågor bör detta förfarande (från 
artikel 1a (ny) till 1e (ny) utvecklas före kommittéförfarandet och baseras på sina egna 
bestämmelser enligt det interinstitutionella avtalet.

Syftet med förfarandet skulle vara att

i) utveckla insatser för framtiden som antas med kommittéförfarande och bedöms 
regelbundet,

ii) erkänna byråns roll att utarbeta och samråda om föreslagna åtgärder,

ii) garantera en på förhand öppen samrådsprocess med de berörda aktörer som besitter 
teknisk sakkunskap.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Med beaktande av prioriteringslistan 
ska kommissionen ge byrån mandat att 
senast inom sex månader utarbeta ett 
förslag om utkast till riktlinjer som 
fastställer grundläggande, tydliga och 
objektiva principer för en harmonisering 
av bestämmelser så att en 
konkurrensutsatt och integrerad marknad 
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för gas kan utvecklas.

Or. en

Motivering

Samma som motiveringen till artikel 1.14, artikel 9.1a (ny) (förordning (EG) nr 1775/2006).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Vid utarbetandet av dessa riktlinjer 
ska byrån föra omfattande samråd under 
minst 2 månader, på ett som garanterar 
öppenhet och insyn, med alla berörda 
aktörer, i synnerhet med organisationer 
som företräder nätanvändarna. 

Or. en

Motivering

Samma som motiveringen till artikel 1.14, artikel 9.1a (ny) (förordning (EG) nr 1775/2006).

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Byrån ska slutföra utkastet till 
riktlinjer på grundval av samråden senast 
två månader efter det att samrådsperioden 
har avslutats. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter som inkommit, om den som 
har framfört synpunkterna inte anger 



PR\707198SV.doc 27/35 PE402.501v01-00

SV

annat, och förklara hur dessa synpunkter 
har beaktats i det slutliga utkastet eller 
motivera varför de inte har beaktats. 

Or. en

Motivering

Samma som motiveringen till artikel 1.14, artikel 9.1a (ny) (förordning (EG) nr 1775/2006).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Kommissionen ska vid mottagandet av 
förslaget om utkast till riktlinjer bedöma 
om dessa innehåller grundläggande, 
tydliga och objektiva principer för en 
harmonisering av bestämmelser så att en 
konkurrensutsatt och integrerad marknad 
för gas kan utvecklas, och om 
samrådsprocessen har varit rättvis. Om 
kommissionen drar slutsatsen att byråns 
slutliga utkast till riktlinjer är en lämplig 
grundval ska den överlämna dem till den 
kommitté som avses i artikel 14.1 för ett 
slutligt antagande i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 14.2. 

Or. en

Motivering

Samma som motiveringen till artikel 1.14, artikel 9.1a (ny) (förordning (EG) nr 1775/2006).
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra dessa riktlinjer 
och anta riktlinjer för de ämnen som 
behandlas i punkt 1. Dessa åtgärder som 
avser att ändra icke-väsentliga delar i 
denna förordning genom att bland annat 
komplettera den ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 14.2.”

Kommissionen får ändra dessa riktlinjer 
och anta riktlinjer för de ämnen som 
behandlas i punkt 1 i enlighet med det 
förfarande som avses i punkterna 1a till 
1e. Dessa åtgärder som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att bland annat komplettera den ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 14.2.”

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1775/2005
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska i samarbete med 
byrån regelbundet bedöma riktlinjernas 
relevans. Vid behov ska byrån samråda 
med Europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas och med marknadsaktörer, kunder 
och slutanvändare för att se till att 
riktlinjerna på lämpligt sätt uppnår ett 
minimum av harmonisering i de områden 
som de omfattar.

Or. en
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Motivering

Man måste se till att en regelbunden bedömning av riktlinjernas relevans görs (utöver 
övervakningen av medlemsstaternas genomförande av dem enligt artikel 24e i förslaget till 
direktiv). Byrån och ENTSOG kanske behöver arbeta ytterligare med riktlinjernas utformning 
– formellt samråd med aktörer ingår i så fall.
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MOTIVERING

Förordning om ändring av förordning (EG) nr 1775/2005/EG om villkor för tillträde till 
naturgasöverföringsnäten

Allmän bedömning 

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

– Efter att ha granskat alla förslag som berör gasmarknaden i det tredje energipaketet är 
föredraganden övertygad om att man måste tänka på konsumentskyddet och anta 
transparenta och socialt ändamålsenliga bestämmelser. Förordningen avser dock tekniska 
åtgärder vars syfte är att skapa ett tekniskt regelverk för tillträde till näten. Direktivet bör 
användas, på rätt sätt, som ett lagstiftningsinstrument för att hantera konsumentfrågor på 
EU-nivå (artikel 3 om skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster). Konsumenter 
kan också skyddas av eller genom särskilda nationella åtgärder som är förenliga med EU:s 
konkurrenslagstiftning.

– Kommissionen är också orolig över de höga koncentrationsnivåerna när det gäller 
grossist- och återförsäljningsverksamhet, men säger ingenting om det som utmärker 
marknaden, nämligen integreringen av återförsäljningen, gasgrossisterna och 
elproduktionen, vilket med stor sannolikhet kommer att cementera de dominerande 
företagens ställning. Små och medelstora företags nättillträde måste avsevärt förbättras. 

– Slutligen är det mycket oroande att medlemsstaterna har kommit olika långt i fråga om 
genomförandet av det nuvarande andra energipaketet och att detta inte beaktas. 
Förutsättningarna för att se till att ett tredje paket genomförs är en större utmaning 
eftersom den andra avregleringsfasen ännu inte är helt genomförd. Att anta ytterligare 
åtgärder skulle därför kunna leda till rättslig osäkerhet. Man måste hitta praktiska 
lösningar för att garantera ett genomförande som komplement till rättsliga 
överträdelseförfaranden.

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

i) Fördelning av befogenheter mellan ENTSOG, nationella tillsynsmyndigheter och byrån: 
Föredraganden anser att ENTSOG:s samarbetsområde är för brett definierat (antagande av 
harmoniserade tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter inbegripet 
säkerhetsföreskrifter, men också handelsregler, samordning av nätdrift, antagande av en 
10-årig investeringsplan, offentliggörande av utvecklingsplaner för näten). Han anser att 
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ENTSOG:s arbete – som en form av samreglerering parallellt med kommissionens 
verksamhet – bör begränsas till tekniska frågor rörande tredjepartstillträde till nätet, 
säkerhet och pålitlighet och driftskompatibilitet samt driftsrutiner. Föredraganden föreslår 
ett snävare tillämpningsområde för föreskrifterna och bestämmelserna som utarbetas av 
ENTSOG - de ska begränsas till driften av överföringsnäten.

Eftersom inrättandet av byrån är ett mycket viktigt steg mot en integrerad marknad anser 
föredraganden att dess befogenheter bör stärkas till att även omfatta godkännandet av det 
arbetsprogram som ENTSOG utarbetar, övervakningen och översynen av de 
systemansvarigas initiativ till regionalt samarbete samt samordningen av utarbetandet av 
den tioåriga investeringsplanen. Föredraganden föreslår också att byrån ska ge sitt stöd för 
de föreskrifter som ENTSOG utarbetar. 

ii) Andra systemansvariga och aktörer på gasmarknaden: ytterligare bestämmelser som 
garanterar att aktörer på förhand rådfrågas på ett korrekt sätt bör fastställas, och 
föreningen EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange) 
bör bl.a. delta.

Alla intresserade parter ska rådfrågas, inklusive producenter, nätanvändare, leverantörer 
och konsumenter. Byrån bör också vara skyldig att rådgöra med alla aktörer när den 
lägger fram förslag och rekommendationer.

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

i) Ett nödvändigt steg mot en inre integrerad marknad: Föredraganden anser inte att 
omfattningen av det regionala samarbetet har definierats tillräckligt tydligt i förslaget, 
trots att det är ett viktigt steg mot en inre integrerad marknad. Det är viktigt att koppla upp 
”energiöar” som t.ex. de baltiska staterna och den iberiska halvön.

Föredraganden föreslår därför att gasförordningen innehåller en exakt tidsplan för de 
systemansvariga för överföringssystem och konkreta mål som ska genomföras på regional 
nivå så att gemensamma användarsnitt kan fastställas. Föredraganden känner också oro 
inför byråns roll i förhållande till TSO:ers initiativ om regionalt samarbete och anser att 
byrån ska ha befogenhet att säkerställa nödvändig konvergens i de tekniska och rättsliga 
ramarna mellan regioner och när det gäller övervakningen av den regionala 
investeringsplanen.

ii) Hur kan förordningen få ”regionala initiativ” att fungera på ett praktiskt plan?
Kommissionens förslag skulle kunna stärkas genom gemensamma användarsnitt (dvs. 
one-stop-shop) som garanterar kommersiell verksamhet för flera TSO:er på regional nivå. 
De områden som TSO:er är skyldiga att samarbeta på bör tydligt identifieras. TSO:er kan 
etablera regionala enheter med definierade ansvarsområden.
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III. Försörjningstrygghet: För föredraganden är det absolut nödvändigt att förordningens 
bestämmelser granskas ur ett försörjningsperspektiv.

– Investeringsplanering: Enligt förslaget till förordning ska ENTSOG utarbeta den 
frivilliga 10-åriga utvecklingsplanen på EU-nivå. 

i) Behovet av att stärka utvecklingsplanen för investering: Investeringsplaneringen måste 
baseras på marknadsanvändarnas synpunkter och behov, dels på nationell nivå där 
TSO:er planerar sina egna investeringar, dels på europeisk nivå. Föredraganden anser 
att dessa planer behöver godkännas av nationella tillsynsmyndigheter – inte bara 
lämnas in till byrån för rådgivning – och noga kontrolleras om vi vill att de ska bli 
effektiva. Samordningen mellan nationella, regionala och europeiska planer måste 
förtydligas. 

ii) Investeringsplaner måste utvecklas likvärdigt av samtliga TSO:er oavsett vilka 
marknadsstrukturer som slutligen antas i direktivet (åtskillnad beträffande ägandet, 
ISO, och andra lösningar). 

Investeringsplanen bör övervakas av byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna för 
att kontrollera att den nödvändiga investeringen genomförs i tid. I detta skede anser 
föredraganden dock att hans betänkande måste utarbetas samtidigt som parlamentet 
arbetar med de relevanta bestämmelserna i förslaget till direktiv om marknaden för 
naturgas. Han bedömer att det är för tidigt att införa särskilda mekanismer för 
genomförandet av investeringar, en koppling mellan nationella och europeiska planer 
och för nationella tillsynsmyndigheter att godkänna investeringar. För tillfället föreslår 
föredraganden ytterligare åtgärder för att åtminstone få byrån att delta i utarbetandet 
av de europeiska tioåriga investeringsplanerna. 

– Tillträde till lagringsanläggningar: Regelverket för systemansvariga för lagringssystem 
skulle harmoniseras enligt god praxis och de riktlinjer som ERGEG redan har fastställt. 
De befintliga bestämmelserna i förordningen om TSO:er skulle utvidgas till de 
systemansvariga för lagringssystem och i ännu större utsträckning till LNG-anläggningar 
så att en gemensam strategi upprättas för tredjepartstillträde.

i) Föredraganden anser att reglerna för tillträde till lagringsanläggningar inte får 
äventyra den långsiktiga försörjningstryggheten. En klausul som inför vissa garantier 
har lagts till bestämmelserna i artikel 5a, i förhållande till direktiv 2004/67/EG för en 
tryggad naturgasförsörjning.

ii) Regler för hantering av överbelastning som tillämpas av TSO:er samt av lager- och 
LNG-ansvariga (på basis av outnyttjad kapacitet och dagligt tillträde) ska tydligt 
fastställas och bör åtminstone beakta om det finns långsiktiga kontrakt och flexibla 
mekanismer.

IV. Insynskrav: Förslaget till förordning utökar de insynskrav som redan finns på TSO:er till 
att även omfatta kommersiella gaslager, prognoser om efterfrågan och utbud av 
handelskapacitet samt kostnader för balansering av nätet. Nya bestämmelser gäller TSO:er för 
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förhands- och efterhandsinformation om tillgång och efterfrågan, och för åtgärder som vidtas 
för att balansera systemet.

Även om dessa bestämmelser är en viktig milstolpe på väg mot större driftsinsyn som gynnar 
alla marknadsaktörer, och även om rätten till tillträde är välgrundad bedömer föredraganden 
att om lämplig kommersiell sekretess garanteras kommer publiceringen av sådana uppgifter 
generellt sett att stärka marknaden. Man måste emellertid tänka på att viss gashandel är 
kommersiellt mycket känslig. Vissa garantier har införts vid behov.

V. Institutionella aspekter: Förordningen är inte tillräckligt tydlig avseende ENTSOG:s 
befogenheter vid kommittéförfarandet.

i) Om ENTSOG:s arbetsuppgift är att utarbeta föreskrifter kan kommissionen under 
speciella omständigheter ingripa via kommittéförfarande om man bedömer att de tekniska 
föreskrifter eller marknadsföreskrifter som ENTSOG har antagit inte kan garantera icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och välfungerande tjänster.

ii) Kommissionen kan också ta initiativ enligt artikel 9 och anta riktlinjer på samma område, 
oavsett omständigheter, för att beskriva tjänster för tredjepartstillträde, mekanismer för 
kapacitetsfördelning, förfaranden för hantering av överbelastning m.m. Med tanke på alla 
de olika områden där antagande av riktlinjer planeras föreslår föredraganden att 
kommittéförfarandet föregås av ett klart och tydligt förhandsförfarande i samarbete med 
byrån och i samråd med aktörer. Kommissionen bör fastställa och prioritera förteckningen 
över områden i samarbete med den föreslagna byrån (ACER) och utkastet till riktlinjer bör 
omfattas av offentligt samråd eller, om så är lämpligt, av regelbundna bedömningar av 
kommissionen och ACER.
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BILAGA: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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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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