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Generel evaluering af forslaget

- 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 forslaget til forordning gennemgås, er det vigtigt at huske på, at forbrugerbeskyttelsen 
skal sikres ved, at der træffes gennemsigtige og socialt hensigtsmæssige foranstaltninger. Selv 
om forordningen vedrører tekniske foranstaltninger med sigte på at skabe de tekniske retlige 
rammer for netadgang, er det også nødvendigt at indføre mekanismer til beskyttelse af 
forbrugerne. Kommissionen stiller spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan slutkunderne, 
herunder de sårbare kunder, bør udsættes for prissvingninger, og konkluderer, at deres 
problemer kan løses enten gennem gasdirektivet (artikel 3 om forpligtelser til offentlig 
tjeneste) eller 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.
- Det giver også anledning 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 vil måske ikke være opfyldt, 
eftersom den anden liberaliseringsrunde endnu ikke er 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 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: Det bør undersøges nærmere, 
om samarbejdsområdet 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) bør henhøre under TSO'ernes kompetenceområde eller bedre kan 
varetages af nationale regulerende myndigheder. 

I denne forbindelse er oprettelsen af agenturet et vigtigt skridt til et integreret marked, og dets 
beføjelser kunne udvides til at omfatte godkendelse af de sikkerheds- og driftsstandarder, 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.

Det arbejde, som det europæiske net af transmissionssystemoperatører på gasområdet skal 
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udføre - som en form for samregulering parallelt med Kommissionens arbejde - bør 
begrænses til tekniske spørgsmål forbundet med tredjepartsnetadgang, regler om sikkerhed og 
pålidelighed og regler for interoperabilitet samt driftsprocedurer.
ii) Inddragelse af andre operatører og berørte parter på gasmarkedet: Nogle regler vedrører 
ikke udelukkende tekniske spørgsmål, men også markedsspørgsmål (regler om 
gennemsigtighed, regler om handel, kommercielle regler). Yderligere bestemmelser, der 
sikrer korrekt, systematisk og forudgående høring af de berørte parter, bør fastlægges for 
spørgsmål vedrørende markedet med inddragelse af EASEE-gas. 

II. Integration af markedet ved hjælp af regionale initiativer: De nye retlige rammer 
fremmer og samordner 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? Vi mener ikke, at det regionale 
samarbejdes omfang er klart defineret, selv om det er et vigtigt skridt til et internt integreret 
marked. Vi er særligt opmærksomme på visse parlamentsmedlemmers bekymring over den 
reelle mangel på forbindelser i nogle af Europas regioner, hvilket skaber "energienklaver", og 
på nødvendigheden af at tilslutte "energienklaver" som de baltiske stater, der ikke er tilsluttet 
gastransmissionsnettet. Et andet problem er definitionen af agenturets indflydelse på 
TSO'ernes initiativer vedrørende regionalt samarbejde.

ii) Hvordan kan forordningen gøre "regionale initiativer" operationelle i praksis? 
Kommissionens forslag kunne styrkes ved i første omgang at oprette 
enkeltbrugergrænseflader (one-stop-shops) på regionalt plan til sikring af kommercielle 
funktioner i flere TSO'ers navn og ved på et senere tidspunkt at etablere regionale operatører.

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

- 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 gøre investeringsudviklingsplaner bindende: Vi 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 eller andre løsninger). 

- 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 med henblik på at tilvejebringe en fælles fremgangsmåde for 
tredjepartsadgang til lager- og LNG-terminaler. På dette område defineres følgende i 
forordningen: i) hvordan lagersystemoperatører/LNG-systemoperatører skal tilbyde tjenester 
for tredjepartsadgang, allokere kapaciteten og håndtere overbelastning, ii) åbenhedskrav, iii) 
foranstaltninger, der skal gøre det muligt for et sekundært marked for lagerkapacitet/LNG-
kapacitet at udvikle sig. 
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i) Vi mener, at reglerne for adgang til oplagring ikke må bringe den langsigtede 
forsyningssikkerhed i fare. Der bør tilføjes en bestemmelse, som indfører visse 
sikkerhedsforanstaltninger, til bestemmelserne i artikel 5a.
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 (et medlem af Europa-Parlamentet, der henviste til langvarige 
kuldeperioder, mente, at både foranstaltninger til ejendomsretlig adskillelse og adgang til 
oplagring kunne nedbryde gasmarkedets funktion, give mindre præcis langsigtet synlighed og 
svække samordningen mellem alle operatørerne).

IV. Krav om gennemsigtighed: I forslaget til forordning udvides de krav om 
gennemsigtighed, der allerede gælder for TSO'er, til at omfatte gaslagre (daglig 
offentliggørelse af mængden af gas i et anlæg), prognoser for udbud og efterspørgsel, 
omkostninger til balancering af nettet og handel. Der gælder også nye bestemmelser for 
TSO'er med hensyn til fremadrettede og bagudrettede oplysninger om udbud og efterspørgsel 
på grundlag af nomineringer, prognoser og realiserede strømme ind og ud af systemet samt 
foranstaltninger, der træffes for at skabe balance i systemet.

Selv om disse bestemmelser er en vigtig milepæl på vejen til at gøre markedet mere 
gennemsigtigt til fordel for alle markedsaktører, og selv om adgangsretten er legitim, mener 
vi, at det er temmelig følsomt at offentliggøre gastransaktioner, og at det kunne mindske de 
europæiske gasselskabers konkurrencefordel. Disse foranstaltningers konsekvenser skal 
undersøges nøje.

V. Institutionelle aspekter: I forslaget fastsættes det, at Kommissionen vedtager 
obligatoriske retningslinjer ved hjælp af udvalgsproceduren på følgende hovedområder: 
i) Udvalgsprocedure i forbindelse med de aktiviteter, som det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på gasområdet udøver: Hvis det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på gasområdet har til opgave at udarbejde regler, kan 
Kommissionen skride ind under visse omstændigheder, 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. 
Det lader til, at udvalgsproceduren vil blive anvendt som følge af Kommissionens vurdering 
af markedets funktion, og dermed kan anvendelsesområdet ikke defineres på forhånd. Det kan 
være en kilde til retlig usikkerhed, i betragtning af at de pågældende retningslinjer kan få 
endnu mere alvorlige følger, eftersom de kan tjene som retsgrundlag for, at Kommissionen i 
fremtiden kan indlede overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne.
ii) Udvalgsprocedure i forbindelse med vedtagelse af retningslinjer (artikel 9): til fastsættelse 
af nærmere bestemmelser om adgangstjenester for tredjepart, kapacitetstildelingsmekanismer, 
procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, fastlæggelse af tariffer og regler for 
balancering.
Generelt synes det, som om en lang række bestemmelser delegerer beføjelser til 
Kommissionen og dermed udelukker Europa-Parlamentet fra medbestemmelse. Selv om 
Europa-Parlamentet ville få øgede kontrolbeføjelser, bør omfanget af vedtagelse af 
retningslinjer efter udvalgsproceduren undersøges nøje.
I betragtning af de mange emner, hvor der fastsættes bestemmelser om vedtagelse af 
retningslinjer, og den upræcise betydning af begrebet ikkevæsentlige bestemmelser, foreslås 
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det, at Kommissionen definerer og prioriterer emnelisten i samarbejde med det foreslåede 
agentur, og at retningslinjerne underkastes lovgivningsmæssige konsekvensanalyser foretaget 
af Kommissionen og agenturet.

Under de første drøftelser med skyggeordførerne og i Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi har vi noteret os følgende yderligere overvejelser: adgang til nettet for SMV'er, 
identifikation af store selskaber, der forhindrer integrationen af EU-markedet, identifikation af 
strategier for dominans, nødvendighed af at sikre fuld gennemsigtighed vedrørende modellen 
for det amerikanske marked med realtidsoplysninger om kapacitet.


	702043da.doc

