
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 715/2009

av den 13  juli 2009

om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1775/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande

(1)  EUT C 211, 19.8.2008, s. 23.

 (

med beaktande av Regionkommitténs yttrande

(2)  EUT C 172, 5.7.2008, s. 55.

 (

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 9 juli 2008 (ännu ej offentliggjort
i EUT), rådets  gemensamma ståndpunkt av den 9  januari  2009
(EUT  C  75  E, 31.3.2009, s.  38) och  Europaparlamentets ståndpunkt
av den 22 april 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av
den 25 juni 2009.

 (

av följande skäl:

(1) Den inre marknaden för naturgas som steg för steg har 
genomförts sedan 1999, syftar till att skapa faktiska val
möjligheter för alla kunder i gemenskapen, både enskilda 
medborgare och företag, nya affärsmöjligheter och ökad 
handel över gränserna. Detta ska leda till ökad effektivitet, 
konkurrenskraftiga priser och högre kvalitet på tjänsterna 
samt bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av 
den  26  juni 2003 om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas

(4)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.

 ( 
rådets förordning (EG) nr  1775/2005 av den 28  septem
ber 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverförings
näten

(5)  EUT L 289, 3.11.2005, s. 1.

 ( a 
marknad för naturgas.

(3) Erfarenheterna från tillämpningen och övervakningen av 
den första versionen av riktlinjerna för god praxis, som 
forumet för europeiska tillsynsmyndigheter på gasområdet 
(Madridforumet) antog 2002, visar att de regler som fast
ställs i dessa riktlinjer måste vara rättsligt bindande för 
att verkligen tillämpas i alla medlemsstater och för att i 
praktiken ge en minimigaranti för lika villkor för 
marknadstillträde.

(4) Madridforumet antog en andra version av de gemensamma 
reglerna med titeln ”De andra riktlinjerna för god praxis” 
vid sitt möte den 24 och 25  september 2003, och syftet 
med denna förordning är att på grundval av dessa riktlin
jer fastställa grundläggande principer och bestämmelser för 
tillträde till nätet och tjänster för tredjepartstillträde, han
tering av överbelastning, transparens, balans och handel 
med kapacitetsrättigheter.

(5) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler 
för den inre marknaden för naturgas

(6)  Se sidan 94 i detta nummer av EUT.

 ( 
binerat systemansvar för överföring och distribution. 
Enligt reglerna i denna förordning krävs därför ingen änd
ring av uppbyggnaden av de nationella överförings- och 
distributionssystem som överensstämmer med tillämpliga 
bestämmelser i det direktivet.

(6) Högtrycksrörledningar som kopplar lokala distributörer 
till gasnätet och som inte huvudsakligen används i sam
band med lokal distribution ingår i förordningens 
tillämpningsområde.

(7) Det måste anges enligt vilka kriterier avgifterna för nättill
träde fastställs, så att det säkerställs att de fullt ut följer 
principerna om icke-diskriminering, uppfyller behoven för 
en väl fungerande inre marknad, tar full hänsyn till syste
mets funktionsduglighet och återspeglar de faktiska kost
naderna, i den utsträckning dessa kostnader motsvaras av 
sådana som effektiva och strukturellt jämförbara nätope
ratörer har och är transparenta, samtidigt som en rimlig 
avkastning på investeringar tillgodoses, vid behov med 
hänsyn till tariffjämförelser av tillsynsmyndigheterna.

(8) Vid beräkning av tariffer för tillträde till nät är det viktigt 
att ta hänsyn till såväl faktiska kostnader, i den utsträck
ning dessa kostnader motsvaras av sådana som effektiva 
och strukturellt jämförbara nätoperatörer har och är trans
parenta, som till behovet av rimlig avkastning på investe
ringar och incitament till att uppföra ny infrastruktur, 
bland annat särskilda bestämmelser för nya investeringar 
enligt direktiv  2009/73/EG. I detta avseende, särskilt om 
verklig konkurrens råder mellan olika delar av systemet, 
kommer myndigheternas jämförelser mellan tarifferna att 
vara relevanta.

(9) Marknadsbaserade arrangemang, såsom auktioner, för att 
fastställa tarifferna måste vara förenliga med bestämmel
serna i direktiv 2009/73/EG.
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(10) Det krävs en minsta gemensam uppsättning tjänster för 
tredjepartstillträde för att hela gemenskapen i praktiken 
ska få en gemensam lägsta tillträdesnivå, så att det säker
ställs att tjänsterna för tredjepartstillträde är tillräckligt för
enliga och fördelarna med en väl fungerande inre 
naturgasmarknad verkligen kan utnyttjas.

(11) Det finns för närvarande hinder för att sälja gas på lika vill
kor utan diskriminering eller andra nackdelar i gemenska
pen. Framför allt finns det ännu inte något icke-
diskriminerande nättillträde eller någon myndighetstillsyn 
som är lika effektiv i alla medlemsstater, och isolerade 
marknader kvarstår.

(12) Tillräcklig gränsöverskridande sammanlänkningskapacitet 
för gas bör skapas och integrerade marknader främjas för 
att fullborda den inre marknaden för naturgas.

(13) I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 ”En 
energipolitik för Europa” framhävs betydelsen av att full
borda den inre marknaden för naturgas och skapa lika vill
kor för alla naturgasbolag i gemenskapen. Kommissionens 
meddelanden av den 10  januari 2007 ”Utsikterna för den 
inre el- och gasmarknaden” och ”Utredning i enlighet med 
artikel  17 i  förordning (EG) nr  1/2003 av de europeiska 
gas- och elsektorerna (slutrapport)” visade att nuvarande 
regler och åtgärder varken skapar den ram som krävs eller 
sörjer för skapandet av sammanlänkningskapacitet för att 
målen för en välfungerande, effektiv och öppen inre mark
nad ska kunna uppnås.

(14) Utöver ett omsorgsfullt genomförande av det nuvarande 
regelverket är det lämpligt att anpassa den reglering av den 
inre marknaden för naturgas som anges i förordning (EG) 
nr 1775/2005 i enlighet med dessa meddelanden.

(15) Det krävs i synnerhet ett ökat samarbete och en ökad sam
ordning mellan de systemansvariga för överföringssyste
men för att skapa nätföreskrifter, så att ett effektivt och 
transparent tillträde till överföringsnäten över gränserna 
kan säkerställas, och en samordnad och tillräckligt långsik
tig planering samt sund teknisk utveckling för gemenska
pens överföringsnät säkerställs, inbegripet skapande av 
sammanlänkningskapacitet, med vederbörlig hänsyn till 
miljön. Dessa nätföreskrifter bör följa de ramriktlinjer av 
icke-bindande karaktär (ramriktlinjer) som har utarbetats 
av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, 
som inrättats genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrät
tande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyn
digheter

(1)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

 ( 

när det gäller att på grundval av faktiska omständigheter se 
över utkast till nätföreskrifter, bland annat deras överens
stämmelse med ramriktlinjerna, och den bör kunna 
rekommendera att kommissionen antar dem. Byrån 
bör lämpligen även få utvärdera föreslagna ändringar av 
nätföreskrifterna och bör kunna rekommendera att kom
missionen antar dem. De systemansvariga för överförings
systemen bör bedriva verksamheten i sina nät enligt dessa 
nätföreskrifter.

(16) För att gasöverföringsnäten i gemenskapen ska kunna 
fungera på bästa sätt bör det upprättas ett europeiskt nät
verk av systemansvariga för överföringssystemen för gas 
(”Entso för gas”). Arbetsuppgifterna för Entso för gas bör 
genomföras i överensstämmelse med gemenskapens kon
kurrensregler, som även fortsättningsvis ska gälla för beslut 
av Entso för gas. Entso för gas uppgifter bör vara väldefi
nierade och arbetssättet bör säkerställa effektivitet, trans
parens och att Entso för gas är representativt. 
Nätföreskrifter som utarbetas av Entso för gas är inte 
avsedda att ersätta de nödvändiga nätföreskrifterna för 
inhemskt bruk. Eftersom större framsteg kan göras via 
regionala insatser, ska de systemansvariga för överförings
systemen inrätta regionala nivåer inom den övergripande 
samarbetsorganisationen och samtidigt se till att resultaten 
på regional nivå överensstämmer med de allmänna villko
ren för överföring och icke-bindande tioåriga nätutveck
lingsplaner på gemenskapsnivå. Samarbetet på regional 
nivå förutsätter att nätverksamheten effektivt skiljs från 
produktions- och leveransverksamhet. Utan sådan åtskill
nad finns det risk för att det regionala samarbetet mellan 
de systemansvariga för överföringssystemen leder till age
rande som begränsar konkurrensen. Medlemsstaterna bör 
främja samarbete och övervaka nätets effektivitet på regio
nal nivå. Det regionala samarbetet bör vara förenligt med 
utvecklingen mot en konkurrensutsatt och effektiv inre 
marknad för gas.

(17) Samtliga marknadsaktörer har ett intresse av arbetet i Entso 
för gas. En effektiv samrådsprocess är därför viktig och 
befintliga strukturer som inrättats för att underlätta och 
effektivisera processen, exempelvis EASEE-Gas (European 
Association for the Streamlining of Energy Exchange), de 
nationella tillsynsmyndigheter eller byrån, bör spela en vik
tig roll.

(18) För att öka transparensen när det gäller utvecklingen av 
ett gasöverföringsnät i gemenskapen bör Entso för gas 
utarbeta, offentliggöra och regelbundet uppdatera en icke-
bindande gemenskapsomfattande tioårig nätutvecklings
plan (gemenskapsomfattande nätutvecklingsplan). Denna 
nätutvecklingsplan bör omfatta hållbara gasöverföringsnät 
och nödvändiga regionala sammanlänkningar som behövs 
på grund av kommersiella eller försörjningstrygghetsmäs
siga hänseenden.
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(19) För att konkurrensen på grossistmarknaderna för flytande 
gas ska kunna ökas, är det ytterst viktigt att handel med 
naturgas kan bedrivas oavsett dess plats i systemet. Det 
enda sättet att göra detta är att ge nätanvändarna frihet att 
självständigt boka inmatnings- och uttagskapacitet och 
därmed transportera naturgas genom områden i stället för 
på avtalsenliga vägar. De flesta intressegrupperna medde
lade redan vid det sjätte forumet i Madrid den 30–31 okto
ber  2002 att de föredrar inmatnings- och uttagssystem. 
Tarifferna bör inte vara beroende av transportrutten. Den 
tariff som fastställs för en eller flera inmatningspunkter bör 
därför inte ha samband med den tariff som fastställs för en 
eller flera uttagspunkter och omvänt.

(20) Hänvisningar till harmoniserade transportavtal i samband 
med icke-diskriminerande tillträde till ett nät som innehas 
av systemansvariga för överföringssystem innebär inte att 
villkor i en särskild systemansvarigs transportavtal i en 
medlemsstat måste vara desamma som hos en annan sys
temansvarig i denna medlemsstat eller  i en annan med
lemsstat, om det inte har fastställts minimikrav som måste 
uppfyllas i alla transportavtal.

(21) Den avtalsbetingade överbelastningen i naturgasnätet är 
betydande. Principerna för hantering av överbelastning och 
kapacitetstilldelning för nya eller nyligen förhandlade avtal 
baseras därför på frigörande av outnyttjad kapacitet, 
genom att nätanvändarna får möjlighet att återförsälja eller 
hyra ut avtalsenlig kapacitet i andra hand. Dessa principer 
vilar också på de systemansvarigas skyldighet att erbjuda 
marknaden outnyttjad kapacitet, med åtminstone en dags 
framförhållning och möjlighet till frånkoppling. Med tanke 
på den stora andelen befintliga avtal och behovet av att 
skapa verkligt lika villkor mellan användare av ny och 
befintlig kapacitet, bör dessa principer tillämpas för all 
avtalskapacitet, även befintliga avtal.

(22) Visserligen är fysisk överbelastning av näten för närvarande 
inget stort problem i gemenskapen, men det kan komma 
att ändras i framtiden. Därför är det viktigt att fastställa 
grundläggande principer för hur kapaciteten ska tilldelas 
vid sådan överbelastning.

(23) Marknadsövervakningen, som de senaste åren har utövats 
av de nationella tillsynsmyndigheterna och av kommissio
nen, har visat att kraven på transparens och bestämmelser 
om tillträde till infrastruktur inte är tillräckliga för att 
garantera en verklig, välfungerande, öppen och effektiv 
inre marknad för gas.

(24) Lika tillgång till information om systemets fysiska status 
och effektivitet är nödvändigt så att alla marknadsaktörer 
har möjlighet att bedöma den övergripande tillgångs- och 
efterfrågesituationen och att identifiera orsakerna till för
ändringar av grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt 
information om tillgång och efterfrågan, nätkapacitet, 

flöden och underhåll, balans, tillgänglighet samt lageran
vändning. Eftersom dessa uppgifter är av avgörande bety
delse för att marknaden ska kunna fungera väl, måste 
restriktionerna för offentliggörande med hänvisning till 
sekretess göras mindre stränga.

(25) Kravet på konfidentialitet för kommersiellt känslig infor
mation är särskilt viktigt när det gäller uppgifter av kom
mersiellt strategisk karaktär för företaget, när det finns en 
enda användare av en lagringsanläggning, eller när det gäl
ler uppgifter om uttagspunkter inom ett system eller under
system som inte är kopplat till något annat överförings-
eller distributionssystem utan till en enda industriell slut
förbrukare, om ett offentliggörande av sådana uppgifter 
avslöjar konfidentiell information om denna kunds 
produktionsprocess.

(26) För att öka förtroendet för marknaden måste marknadsak
törerna kunna vara säkra på att företag som missbrukar sin 
ställning kan bli föremål för effektiva, proportionerliga och 
avskräckande sanktioner. De behöriga myndigheterna bör 
ges befogenhet att göra en fullödig bedömning av påståen
den om missbruk av marknadsställning. Det är därför nöd
vändigt att ge de behöriga myndigheterna tillgång till 
uppgifter om operativa beslut som fattas av gashandelsfö
retag. På gasmarknaden meddelas alla dessa beslut de 
systemansvariga i form av kapacitetsreservationer, nomi
neringar och genomförda flöden. De systemansvariga bör 
hålla information om sådana beslut lätt tillgängliga för de 
behöriga myndigheterna under en fastställd period. De 
behöriga myndigheterna bör dessutom regelbundet kon
trollera att de systemansvariga för överföringssystemen 
efterlever reglerna.

(27) Tillgången på lagringsanläggningar för naturgas och fly
tande naturgas (LNG) är otillräcklig i vissa medlemsstater, 
och genomförandet av befintliga regler måste därför för
bättras. En granskning utförd av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG) visade att rikt
linjerna för god praxis för operatörer av lagringssystem 
rörande tillträde för tredje part, vilka samtliga intressegrup
per hade enats om vid forumet i Madrid, inte tillämpas i 
tillräcklig utsträckning och därför måste göras bindande.

(28) De balanssystem för gas som systemansvariga för överfö
ringssystem tillämpar måste vara icke-diskriminerande och 
transparenta, eftersom de är viktiga mekanismer, inte 
minst för nya marknadsaktörer, som kan ha större pro
blem med att balansera sin samlade försäljningsportfölj än 
etablerade företag på marknaden i fråga. Det är därför nöd
vändigt att införa regler som ser till att systemansvariga för 
överföringssystem tillämpar sådana mekanismer på ett sätt 
som är förenligt med icke-diskriminerande, transparenta 
och effektiva villkor för tillträde till nätet.

(29) Handeln med primära kapacitetsrättigheter är ett viktigt led 
i utvecklingen av en konkurrensutsatt marknad och ska
pandet av likviditet. Denna förordning bör därför innehålla 
grundläggande bestämmelser om sådan handel.
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(30) De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att de 
bestämmelser som omfattas av denna förordning och de 
riktlinjer som antas enligt förordningen följs.

(31) Riktlinjerna i bilagan till denna förordning innehåller sär
skilda, detaljerade genomföranderegler, vilka bygger på de 
andra riktlinjerna för god praxis. Om lämpligt kommer 
dessa regler att vidareutvecklas med tiden, med beaktande 
av skillnaderna mellan nationella gassystem.

(32) När kommissionen föreslår ändringar av de riktlinjer som 
bifogas denna förordning, bör den först samråda med alla 
de relevanta parter som berörs av riktlinjerna, företrädda 
av sina yrkesorganisationer, samt med medlemsstaterna i 
Madridforumet.

(33) Medlemsstaterna och de behöriga nationella myndighe
terna bör åläggas att förse kommissionen med relevanta 
uppgifter. Kommissionen bör behandla sådana uppgifter 
konfidentiellt.

(34) Denna förordning och de riktlinjer som antas i enlighet 
med den får inte påverka tillämpningen av gemenskapens 
konkurrensregler.

(35) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna 
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter

(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

 (

(36) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att fastställa 
eller anta de riktlinjer som krävs för att den grad av har
monisering ska kunna uppnås som är nödvändig för att 
syftet med denna förordning ska kunna uppnås. Eftersom 
dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat 
genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, 
måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfaran
det med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(37) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att införa 
rättvisa regler för villkoren för tillträde till naturgasöverfö
ringsnäten, lagringsanläggningar och lagringsanläggningar 
för flytande naturgas (LNG), inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgär
der i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i för
draget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma 
artikel går denna förordning inte utöver vad som är nöd
vändigt för att uppnå detta mål.

(38) Med tanke på omfattningen av ändringarna av förordning 
(EG) nr  1775/2005 är det av tydlighets- och effektivitets
skäl önskvärt att bestämmelserna i fråga omarbetas och 
ställs samman till en enda ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är

a) att fastställa icke-diskriminerande regler när det gäller villko
ren för tillträde till överföringssystem för gas, med hänsyn till 
de nationella och regionala marknadernas särdrag, för att 
säkerställa att den inre gasmarknaden fungerar väl,

b) att fastställa icke-diskriminerande regler när det gäller villko
ren för tillträde till anläggningar för flytande naturgas och 
lagringsanläggningar, med hänsyn till de nationella och regio
nala marknadernas särdrag, och

c) att underlätta uppkomsten av en välfungerande och transpa
rent grossistmarknad med en hög grad av försörjningstrygg
het för gas och tillhandahålla mekanismer för harmonisering 
av reglerna för nättillträde för gränsöverskridande handel 
med gas.

Målen i första stycket inbegriper fastställande av harmoniserade 
principer för tariffer eller för de metoder som används för att 
beräkna dem, för tillträde till nät, men inte till lagringsanlägg
ningar, inrättande av tjänster för tredjepartstillträde och harmo
niserade principer för kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastning, beslut om krav på transparens, balansregler och 
avgifter för obalans samt underlättande av handeln med kapacitet.

Denna förordning ska, med undantag av artikel 19.4, endast gälla 
för lagringsanläggningar som omfattas av artikel 33.3 eller 33.4 i 
direktiv 2009/73/EG.

Medlemsstaterna får inrätta ett organ i enlighet med direktiv 
2009/73/EG, vilket ska genomföra en eller flera av de uppgifter 
som brukar handhas av den systemansvariga för överföringssys
tem och för vilket kraven i denna förordning ska gälla. Detta 
organ ska vara föremål för certifiering enligt artikel 3 i denna för
ordning och utses i enlighet med artikel 10 i direktiv 2009/73/EG.

Artikel 2

Definitioner

1. I denna förordning avses med 

1. överföring: transport, vars avsikt är tillhandahållande till kun
der, men inte leverans, av naturgas genom ett nät som i 
huvudsak består av högtrycksrörledningar, undantaget tidi
gare led i rörledningsnätet och undantaget den del av hög
trycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal 
distribution av naturgas.
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2. transportavtal: avtal som den systemansvariga för överförings
systemet har ingått med en nätanvändare i syfte att göra 
överföringen.

3. kapacitet: det maximala flöde, uttryckt i kubikmeter per tids
enhet eller som energienhet per tidsenhet, vilket nätanvända
ren har rätt till enligt bestämmelserna i transportavtalet.

4. outnyttjad kapacitet: de fasta kapaciteter som en nätanvändare 
erhållit enligt ett  transportavtal, men som denne användare 
inte har nominerat vid den tidpunkt då den i avtalet fast
ställda fristen löper ut.

5. hantering av överbelastning: hantering av den systemansvarigas 
kapacitetsportfölj, så att dels den tekniska kapaciteten utnytt
jas på bästa möjliga sätt och i högsta möjliga grad, dels even
tuella överbelastningar och flaskhalsar upptäcks i tid.

6. andrahandsmarknad: marknad där kapaciteten handlas men 
som inte är den primära marknaden.

7. nominering: nätanvändarens förhandsmeddelande till den sys
temansvariga för överföringssystemet om det faktiska gas
flöde som nätanvändaren vill mata in i eller ta ut ur systemet.

8. renominering: senare meddelande om korrigerad nominering.

9. funktionsduglighet: läge där naturgasens tryck och kvalitet i ett 
överföringsnät och även i nödvändig överföringsutrustning 
befinner sig inom de övre och nedre gränser som den syste
mansvariga för överföringssystemet har fastställt, så att natur
gasöverföringen är tekniskt säkerställd.

10. balansperiod: den period inom vilken varje nätanvändare 
måste utjämna uttaget av en viss mängd naturgas, uttryckt i 
energienheter, genom att mata in samma mängd naturgas i 
överföringsnätet i enlighet med transportavtalet eller de all
männa villkoren för överföring.

11. nätanvändare: kund eller potentiell kund till en systemansva
rig för överföringssystem samt systemansvariga för överfö
ringssystem, i den mån som det är nödvändigt för dem för att 
kunna bedriva sin överföringsverksamhet.

12. avbrytbara tjänster: tjänster som den systemansvariga för över
föringssystemet tillhandahåller avseende avbrytbar kapacitet.

13. avbrytbar kapacitet: gasöverföringskapacitet som kan avbrytas 
av den systemansvariga för överföringssystemet i enlighet 
med villkoren i transportavtalet.

14. långfristiga tjänster: tjänster som den systemansvariga för 
överföringssystemet tillhandahåller med en löptid på minst 
ett år.

15. kortfristiga tjänster: tjänster som den systemansvariga för över
föringssystemet tillhandahåller med en löptid på mindre än 
ett år.

16. fast kapacitet: gasöverföringskapacitet som avtalsenligt garan
teras som icke-avbrytbar av den systemansvariga för 
överföringssystemet.

17. fasta tjänster: tjänster som tillhandahålls av den systemansva
riga för överföringssystemet avseende fast kapacitet.

18. teknisk kapacitet: största möjliga fasta kapacitet som den sys
temansvariga för överföringssystemet kan tillhandahålla nät
användarna, med beaktande av systemets funktionsduglighet 
och överföringsnätets tekniska drift.

19. avtalad kapacitet: kapacitet som den systemansvariga för över
föringssystemet har tilldelat en nätanvändare genom ett 
transportavtal.

20. tillgänglig kapacitet: den del av den tekniska kapaciteten som 
ännu inte tilldelats och fortfarande finns tillgänglig i systemet.

21. avtalsbetingad överbelastning: situation där efterfrågan på fast 
kapacitet överstiger den tekniska kapaciteten.

22. primär marknad: marknad för kapacitet där den systemansva
riga för överföringssystemet handlar direkt.

23. fysisk överbelastning: läge där efterfrågan på faktisk överföring 
överstiger den tekniska kapaciteten.

24. anläggningskapacitet för flytande naturgas: kapacitet vid en LNG-
terminal för kondensering av naturgas eller import, avlast
ning och återställande av naturgas från LNG.

25. utrymme: den volym naturgas som en användare av en lag
ringsanläggning har rätt att använda för naturgaslagring.

26. produktionskapacitet: den takt i vilken en användare av en 
lagringsanläggning har rätt att ta ut naturgas från 
lagringsanläggningen.

27. inmatningskapacitet: den takt i vilken en användare av en 
lagringsanläggning har rätt att mata in naturgas till 
lagringsanläggningen.

28. lagringskapacitet: kombinationen utrymme, inmatningskapa
citet och produktionskapacitet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av definitionerna i 
punkt  1 i denna artikel ska de definitioner i artikel  2 i 
direktiv 2009/73/EG som är relevanta för tillämpningen av denna 
förordning tillämpas, med undantag av definitionen av överföring 
i artikel 2.3 i det direktivet. 

Definitionerna i punkt 1 leden 3–23 avseende överföring ska gälla 
analogt för lagrings- och LNG-anläggningar. 
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Artikel 3

Certifiering av systemansvariga för överföringssystemen

1. Om kommissionen har mottagit en anmälan om certifiering 
av en systemansvarig för överföringssystem i enlighet med arti
kel 10.6 i direktiv 2009/73/EG, ska den pröva denna anmälan så 
snart som den mottagits. Inom två månader efter mottagandet av 
en sådan anmälan ska kommissionen till den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten yttra sig om dess förenlighet med artikel 10.2 
eller artikel 11, och artikel 9 i direktiv 2009/73/EG. 

När det yttrande som avses i första stycket utarbetas kan kommis
sionen begära att byrån ska yttra sig om den nationella tillsyns
myndighetens beslut. I detta fall ska den tvåmånadersperiod som 
nämns i första stycket förlängas med två månader. 

I avsaknad av ett yttrande från kommissionen inom de perioder 
som nämns i första och andra styckena ska kommissionen anses 
inte göra några invändningar mot tillsynsmyndighetens beslut. 

2. Efter mottagandet av ett yttrande från kommissionen ska 
den nationella tillsynsmyndigheten inom två månader anta sitt 
slutliga beslut om certifiering av den systemansvariga för överfö
ringssystemet och därvidlag ta största möjliga hänsyn till kom
missionens yttrande. Tillsynsmyndighetens beslut och 
kommissionens yttrande ska offentliggöras tillsammans.

3. Under förfarandet får tillsynsmyndigheterna och/eller kom
missionen när som helst begära sådana uppgifter från systeman
svariga för överföringssystemen och/eller företag som bedriver 
produktions- eller leveransverksamhet som är relevanta för full
görandet av deras skyldigheter enligt denna artikel.

4. Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska behandla 
kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiellt.

5. Kommissionen får anta riktlinjer som beskriver förfarandet 
för tillämpningen av punkterna  1 och  2. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom 
att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i artikel 28.2.

6. Om kommissionen har mottagit en anmälan om certifiering 
av en systemansvarig för överföringssystem i enlighet med arti
kel 9.10 i direktiv 2009/73/EG, ska den fatta ett beslut angående 
certifiering. Tillsynsmyndigheten ska följa kommissionens beslut.

Artikel 4

Europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för gas

Alla systemansvariga för överföringssystemen för gas ska samar
beta på gemenskapsnivå genom Entso för gas för att främja full
bordandet av en fungerande inre marknad för naturgas och gynna 
gränsöverskridande handel och säkerställa optimal förvaltning, 
samordnad drift och sund teknisk utveckling av det europeiska 
naturgasöverföringsnätet.

Artikel 5

Inrättande av Entso för gas

1. Senast den 3  mars 2011 ska de systemansvariga för över
föringssystemen för gas till kommissionen och byrån lämna in ett 
utkast till stadgar, en förteckning över medlemmar och ett utkast 
till arbetsordning, inklusive regler för hur samrådet mellan intres
senterna i Entso för gas som nu ska inrättas ska gå till.

2. Inom två månader efter mottagandet ska byrån, efter for
mellt samråd med organisationer som representerar samtliga 
berörda parter, särskilt systemanvändare, inklusive kunder, lämna 
ett yttrande till kommissionen om utkastet till stadgar, medlems
förteckningen och utkastet till arbetsordning.

3. Kommissionen ska lämna ett yttrande om utkastet till stad
gar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning med 
beaktande av det yttrande som byrån ska avge enligt punkt 2 och 
inom tre månader efter mottagandet av byråns yttrande.

4. Inom tre månader efter mottagandet av kommissionens ytt
rande ska de systemansvariga inrätta Entso för gas samt anta och 
offentliggöra dess stadgar och arbetsordning.

Artikel 6

Utarbetande av nätföreskrifter

1. Kommissionen ska, efter samråd med byrån, Entso för gas 
och de andra berörda intressenterna, årligen upprätta en förteck
ning över de i artikel 8.6 angivna områden som ska inbegripas i 
utarbetandet av prioriterade nätföreskrifter.

2. Kommissionen ska uppmana byrån att, inom en rimlig tids
frist som inte överstiger sex månader, lämna in en icke-bindande 
ramriktlinje (ramriktlinje), i vilken det anges klara och objektiva 
principer i enlighet med artikel 8.7 för utarbetande av varje nät
föreskrift som har anknytning till de områden som anges i för
teckningen över prioriterade nätföreskrifter. Varje ramriktlinje ska 
bidra till icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fung
erande marknad. Efter en motiverad ansökan från byrån får kom
missionen förlänga denna period.

3. Byrån ska på ett öppet och transparent sätt under en period 
på minst två  månader formellt samråda med Entso för gas och 
med de andra berörda intressenterna om ramriktlinjen.

4. Om kommissionen anser att ramriktlinjen inte medverkar 
till icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande 
marknad, får den begära att byrån reviderar ramriktlinjen inom en 
rimlig tidsfrist och lämnar in den till kommissionen på nytt.

5. Om byrån underlåter att lämna in en ramriktlinje eller en 
reviderad ramriktlinje inom den period som kommissionen angett 
enligt punkt  2  eller  4, ska kommissionen utarbeta ramriktlinjen 
ifråga.
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6. Kommissionen ska uppmana Entso för gas att för byrån 
lägga fram nätföreskrifter som överensstämmer med den rele
vanta ramriktlinjen inom en rimlig period som inte överstiger tolv 
månader.

7. Inom tre månader efter mottagandet av en nätföreskrift, en 
period under vilken byrån får hålla ett formellt samråd med 
berörda parter, ska byrån avge ett motiverat yttrande till Entso för 
gas om nätföreskriften.

8. Entso för gas får ändra nätföreskriften efter byråns yttrande 
och lämna in den på nytt till byrån.

9. När byrån har förvissat sig om att nätföreskriften överrens
stämmer med den relevanta ramriktlinjen, ska den lämna nätfö
reskriften till kommissionen och får rekommendera att den antas 
inom en rimlig tidsperiod. Om kommissionen inte antar nätföre
skriften ska den ange skälen till detta.

10. Om Entso för gas har underlåtit att utarbeta en nätföre
skrift inom den tidsperiod som kommissionen har fastställt enligt 
punkt 6, får kommissionen uppmana byrån att utarbeta ett utkast 
till nätföreskrift på grundval av den relevanta ramriktlinjen. Byrån 
får inleda ytterligare ett samråd under utarbetandet av en nätfö
reskrift enligt denna punkt. Byrån ska lämna in ett utkast till nät
föreskrift som utarbetats enligt denna punkt till kommissionen 
och får rekommendera att den antas.

11. Kommissionen får på eget initiativ, om Entso för gas har 
underlåtit att utarbeta en nätföreskrift eller byrån har underlåtit att 
utarbeta ett utkast till nätföreskrift enligt punkt  10, eller efter 
rekommendation från byrån enligt punkt 9, anta en eller flera nät
föreskrifter på de områden som omfattas av artikel 8.6. 

Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift 
ska antas, ska den under en period som inte understiger två måna
der samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressen
ter om ett utkast till nätföreskrift. Dessa åtgärder, som avser att 
ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att kom
plettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 28.2. 

12. Denna artikel ska inte påverka kommissionens rätt att anta 
och ändra riktlinjerna enligt artikel 23.

Artikel 7

Ändring av nätföreskrifter

1. Personer som kan ha intresse av en nätföreskrift som har 
antagits i enlighet med artikel 6, inklusive Entso för gas, system
ansvariga för överföringsnät, nätanvändare och konsumenter, får 
föreslå byrån utkast till ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får 
också föreslå ändringar på eget initiativ.

2. Byrån ska samråda med alla aktörer i enlighet med arti
kel  10 i förordning (EG) nr  713/2009. Efter detta förfarande får 
byrån lägga fram motiverade förslag till ändringar för kommis
sionen, med en förklaring av hur förslagen i fråga är förenliga med 
de mål för nätföreskrifterna som anges i artikel  6.2 i den här 
förordningen.

3. Kommissionen får, med beaktande av byråns yttrande, anta 
ändringar av alla nätföreskrifter som har antagits enligt artikel 6. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna 
förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.2.

4. Överväganden rörande föreslagna ändringar enligt förfaran
det i artikel 28.2 ska begränsas till övervägande av aspekter i sam
band med den föreslagna ändringen. Sådana förslag till ändringar 
påverkar inte andra ändringar som kommissionen kan komma att 
föreslå.

Artikel 8

Uppgifter för Entso för gas

1. Entso för gas ska utarbeta nätföreskrifter inom de områden 
som anges i punkt  6 i den här artikeln på uppmaning av kom
missionen i enlighet med artikel 6.6.

2. Entso för gas får utarbeta nätföreskrifter inom de områden 
som anges i punkt 6 för uppnåendet av de mål som anges i arti
kel  4, om dessa nätföreskrifter inte hänför sig till områden som 
omfattas av en uppmaning från kommissionen till nätverket. 
Dessa nätföreskrifter ska föreläggas byrån för yttrande. Entso för 
gas ska ta vederbörlig hänsyn till detta yttrande.

3. Entso för gas ska anta 

a) gemensamma verktyg för säkerställande av samordning av 
nätdriften under normala omständigheter och vid nödsitua
tioner, inklusive gemensamma kriterier för klassificering av 
nätincidenter, och forskningsplaner,

b) en icke-bindande gemenskapsomfattande tioårig nätutveck
lingsplan (den gemenskapsomfattande nätutvecklingspla
nen), inklusive en europeisk försörjningsprognos, 
vartannat år,

c) rekommendationer för samordningen av det tekniska samar
betet mellan gemenskapens och tredjeländers systemansva
riga för överföringssystemen,

d) ett årsarbetsprogram,

e) en årsrapport,

f) årliga försörjningsprognoser för sommar och vinter.
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4. I den europeiska försörjningsprognos som avses i punkt  3 
b ska anges gassystemets sammantagna tillräcklighet för den 
befintliga och förväntade efterfrågan på gas för den kommande 
femårsperioden och för perioden 5–10 år räknat från datumet för 
den prognosen. Den europeiska försörjningsprognosen ska bygga 
på nationella försörjningsprognoser utarbetade av var och en av 
de systemansvariga för överföringssystemen.

5. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 3 d ska innehålla en för
teckning och beskrivning av de nätföreskrifter som ska utarbetas, 
en samordningsplan för nätverket samt forsknings- och utveck
lingsverksamhet som ska utföras det året och en preliminär 
tidsplan.

6. De nätföreskrifter som avses i punkterna  1 och  2 ska 
omfatta följande områden, med beaktande av regionala särdrag i 
tillämpliga fall: 

a) Reglerna för nätets driftsäkerhet och tillförlitlighet.

b) Regler för nätanslutning.

c) Regler för tredjepartstillträde.

d) Regler för informationsutbyte och balansavräkning.

e) Regler för driftskompatibilitet.

f) Rutiner och procedurer för störningssituationer.

g) Regler för kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastning.

h) Regler för gashandel avseende tillhandahållande av tjänster 
för tillträde till nätet på teknisk nivå och på driftsnivå samt 
systembalans.

i) Regler för transparens.

j) Balansregler, inklusive nätrelaterade regler om nominerings
förfarandet, regler för obalansavgifter och regler för opera
tionell balans mellan systemansvarigas överföringssystem.

k) Regler för harmoniserade avgiftsstrukturer för överföring.

l) Energieffektivitet för gasnät.

7. Nätföreskrifterna ska utarbetas för gränsöverskridande nät
frågor och marknadsintegrationsfrågor och ska inte påverka med
lemsstaternas rätt att fastställa nationella nätföreskrifter som inte 
har någon inverkan på den gränsöverskridande handeln.

8. Entso för gas ska övervaka och analysera tillämpningen av 
de nätföreskrifter och riktlinjer som antagits av kommissionen i 
enlighet med artikel 6.11 och deras inverkan på harmoniseringen 
av tillämpliga regler med syftet att underlätta marknadsintegre
ring. Entso  för gas ska avlägga rapport till byrån och redovisa 
resultaten av analysen i den årliga rapport som avses i punkt 3 e 
i den här artikeln.

9. Entso för gas ska ställa all den information till förfogande 
som krävs för att byrån ska kunna genomföra uppgifterna enligt 
artikel 9.1.

10. Entso för gas ska vartannat år anta och offentliggöra en 
gemenskapsomfattande nätutvecklingsplan enligt punkt 3 b. Den 
gemenskapsomfattande nätutvecklingsplanen ska omfatta 
modellbeskrivningar av det integrerade nätet, ett utvecklingssce
nario, en europeisk försörjningsprognos samt en bedömning av 
systemets uthållighet. 

Den gemenskapsomfattande nätutvecklingsplanen ska särskilt 

a) bygga på nationella investeringsplaner, med beaktande av 
de regionala investeringsplaner som avses i artikel 12.1 och, 
i tillämpliga fall, på gemenskapsaspekter av nätplanering, 
inbegripet riktlinjerna för transeuropeiska energinät i enlig
het med Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1364/2006/EG

(1)  EUT L 262, 22.9.2006, s. 1.

 (

b) när det gäller gränsöverskridande sammanlänkningar, även 
bygga på rimliga behov hos olika nätanvändare samt inte
grera de åtaganden på lång sikt från investerare som avses i 
artiklarna 14 och 22 i direktiv 2009/73/EG,

c) identifiera investeringsluckor, särskilt med avseende på 
gränsöverskridande kapacitet.

Beträffande led c i andra stycket kan en översyn av de faktorer 
som på grund av skillnader i godkännandeförfaranden eller 
godkännandepraxis hindrar en utbyggnad av den gränsöverskri
dande nätkapaciteten bifogas den gemenskapsomfattande 
nätutvecklingsplanen.

11. Byrån ska se över de nationella tioåriga nätuvecklingspla
nerna i syfte att bedöma deras överensstämmelse med den gemen
skapsomfattande nätutvecklingsplanen. Om byrån konstaterar att 
en nationell tioårig nätutvecklingsplan inte stämmer överens med 
den gemenskapsomfattande nätutvecklingsplanen ska den rekom
mendera att den nationella nätutvecklingsplanen eller den gemen
skapsomfattande nätutvecklingsplanen ändras på lämpligt sätt. 
Om en sådan nationell tioårig nätutvecklingsplan utarbetas i 
enlighet med artikel 22 i direktiv 2009/73/EG ska byrån rekom
mendera den behöriga nationella tillsynsmyndigheten att ändra 
den nationella tioåriga nätutvecklingsplanen i enlighet med arti
kel 22.7 i det direktivet och informera kommissionen om detta.

12. På begäran av kommissionen ska Entso för gas lämna sina 
synpunkter till kommissionen i samband med antagande av rikt
linjerna i enlighet med artikel 23.

Artikel 9

Byråns övervakningsuppgifter

1. Byrån ska övervaka att Entso för gas genomför sina uppgif
ter enligt artikel  8.1, 8.2 och  8.3 och rapportera till 
kommissionen. 
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Byrån ska övervaka hur Entso för gas genomför de nätföreskrifter 
som har utarbetats enligt artikel  8.2 och de nätföreskrifter som 
har fastställts enligt artikel 6.1–6.10 men som inte har antagits av 
kommissionen enligt artikel  6.11. Om Entso för gas inte har 
genomfört sådana nätföreskrifter ska byrån begära att Entso för 
gas avger en vederbörligen motiverad förklaring till varför detta 
inte har skett. Byrån ska informera kommissionen om denna för
klaring och avge ett yttrande över den. 

Byrån ska övervaka och analysera genomförandet av de nätföre
skrifter och riktlinjer som antagits av kommissionen i enlighet 
med artikel  6.11 och deras inverkan på harmoniseringen av de 
regler som syftar till att underlätta marknadsintegrering samt på 
icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande 
marknad, samt rapportera till kommissionen. 

2. Entso för gas ska lämna utkastet till nätutvecklingsplan, 
utkastet till årsarbetsprogram med information om samrådspro
cessen och övriga handlingar som avses i artikel 8.3 till byrån för 
yttrande. 

Inom två månader efter mottagandet ska byrån lämna ett moti
verat yttrande, tillsammans med rekommendationer till Entso för 
gas och kommissionen, om byrån anser att utkastet till årsarbets
programmet eller utkastet till gemenskapsomfattande nätutveck
lingsplan som lagts fram av Entso för gas inte medverkar till icke-
diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande 
marknad eller till en tillräcklig grad av gränsöverskridande sam
manlänkningar med tillträde för tredjepart. 

Artikel 10

Samråd

1. När Entso för gas utarbetar nätföreskrifterna, utkastet till 
gemenskapsomfattande nätutvecklingsplan och årsarbetspro
grammet enligt artikel 8.1, 8.2 och 8.3, ska det i ett tidigt skede 
och på ett öppet och transparent sätt ha omfattande samråd med 
alla berörda aktörer på marknaden, särskilt med de organisatio
ner som företräder alla intressenter, i enlighet med de förfarande
regler som avses i  artikel  5.1. Samrådet ska inkludera nationella 
tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, 
gashandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive 
kunder, systemansvariga för distributionssystemen, inklusive 
berörda branschorganisationer, tekniska organ och intressent
plattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter 
och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

2. Samtliga dokument och protokoll från sammanträden med 
anknytning till de samråd som avses i punkt 1 ska offentliggöras.

3. Innan årsarbetsprogrammet och nätföreskrifterna enligt 
artiklarna  8.1, 8.2 och  8.3 antas, ska Entso för gas redovisa de 
synpunkter som framförts under samrådsförfarandet och hur 
dessa synpunkter har beaktats. Om synpunkterna inte har beak
tats, ska skälen till det anges.

Artikel 11

Kostnader

Kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av Entso för gas och 
som avses i artiklarna  4–12 ska bäras av de systemansvariga för 
överföringssystemen och tas med i avgiftsberäkningen. Tillsyns
myndigheterna ska endast godkänna dessa kostnader endast om 
de är rimliga och proportionerliga.

Artikel 12

Regionalt samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystemen

1. De systemansvariga för överföringssystemen ska inleda 
regionalt samarbete inom ramen för Entso för gas för att bidra till 
den verksamhet som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.3. De ska sär
skilt offentliggöra en regional investeringsplan vartannat år, och 
får fatta investeringsbeslut baserade på denna regionala 
investeringsplan.

2. De systemansvariga för överföringssystemen ska främja 
driftslösningar som säkerställer optimal hantering av nätet och 
främja utvecklingen av energiutbyte, en samordnad tilldelning av 
gränsöverskridande kapacitet genom icke-diskriminerande mark
nadsbaserade metoder, med vederbörligt beaktande av fördelarna 
med implicita auktioner för kortfristig tilldelning och integrering 
av balansmekanismer.

3. Kommissionen får i syfte att uppnå målen i punkterna  1 
och  2 fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska 
utsträckning med beaktande av befintliga regionala samarbets
strukturer. Varje medlemsstat får främja samarbete i mer än ett 
geografiskt område. Den åtgärd som avses i första meningen, vil
ken avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskri
vande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.2. 

Kommissionen ska för detta ändamål samråda med byrån och 
Entso för gas. 

Artikel 13

Tariffer för tillträde till nät

1. De tariffer, eller de metoder som används för att beräkna 
dem, vilka tillämpas av systemansvariga för överföringssystem 
och har godkänts av tillsynsmyndigheterna enligt artikel  41.6 i 
direktiv  2009/73/EG, samt de tariffer som offentliggjorts enligt 
artikel  32.1 i  det direktivet ska vara transparenta, ta hänsyn till 
systemets funktionsduglighet och förbättring och återspegla de 
faktiska kostnaderna, i den utsträckning kostnaderna motsvaras 
av de kostnader som effektiva och strukturellt jämförbara näto
peratörer har och är transparenta, samtidigt som en rimlig avkast
ning på investeringar tillgodoses och vid behov tariffjämförelser 
av tillsynsmyndigheterna beaktas. Tarifferna eller de metoder som 
används för att beräkna dem ska tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt. 
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Medlemsstaterna får besluta att tarifferna också får fastställas 
genom marknadsbaserade principer, såsom auktioner, förutsatt 
att sådana principer och de intäkter som uppstår från dessa har 
godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Tarifferna eller de metoder som används för att beräkna dem ska 
underlätta effektiv gashandel och konkurrens och samtidigt hin
dra korssubventionering mellan nätanvändare samt ge incitament 
till investeringar och upprätthållande eller skapande av driftskom
patibilitet för överföringsnät. 

Tariffer för nätanvändare ska vara icke-diskriminerande och fast
ställas separat vid varje ingång till och utgång från överförings
systemet. Mekanismer för kostnadsfördelning och metoder för 
fastställande av priser när det gäller inmatnings- och uttagspunk
ter ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Efter en 
övergångsperiod, dvs. senast den 3  september 2011, ska med
lemsstaterna se till att nätavgifter inte beräknas på grundval av 
avtal.

2. Tariffer för tillträde till nät får varken begränsa marknadens 
likviditet eller påverka den gränsöverskridande handeln mellan 
olika överföringssystem. Om olika tariffstrukturer eller balansreg
ler skulle hindra handel mellan olika överföringssystem, ska de 
systemansvariga, trots vad som anges i artikel  41.6 i direktiv 
2009/73/EG, i nära samarbete med berörda nationella myndig
heter aktivt arbeta för enhetliga tariffstrukturer och avgiftsprinci
per, även när det gäller balans.

Artikel 14

Tjänster för tredjepartstillträde avseende systemansvariga 
för överföringssystem

1. Systemansvariga för överföringssystem ska 

a) se till att på ett icke-diskriminerande sätt erbjuda samtliga 
nätanvändare sina tjänster,

b) tillhandahålla både fasta och avbrytbara tjänster för tredje
partstillträde; priset på frånkopplingsbar kapacitet ska åter
spegla sannolikheten för avbrott,

c) erbjuda samtliga nätanvändare både lång- och kortfristiga 
tjänster.

Vad gäller led a i första stycket ska erbjudandet, när en systeman
svarig för överföringssystemet erbjuder samma tjänster till olika 
kunder, ske på samma kontraktsvillkor, antingen på grundval av 
harmoniserade transportavtal eller en gemensam nätföreskrift 
som godkänts av behörig myndighet i enlighet med förfarandet i 
artikel 41 i direktiv 2009/73/EG.

2. Transportavtal som ingås med annat än normalt startdatum 
eller för kortare löptid än ett årligt standardtransportavtal får inte 
leda till godtyckligt högre eller lägre tariffer som inte återspeglar 
tjänstens marknadsvärde, i överensstämmelse med principerna i 
artikel 13.1.

3. Vid behov kan tjänster för tredjepartstillträde beviljas mot 
lämpliga garantier från nätanvändare om att de är kreditvärdiga. 
Sådana garantier får inte utgöra otillbörliga hinder för marknads
inträde och ska vara icke-diskriminerande, transparenta och 
proportionerliga.

Artikel 15

Tjänster för tredjepartstillträde avseende anläggningar för 
lagring och LNG

1. Systemansvariga för överföringssystem avseende LNG och 
lagring ska 

a) erbjuda tjänster på icke-diskriminerande grund till alla nät
användare; särskilt om en systemansvarig för LNG- eller lag
ringssystem erbjuder samma tjänst till olika kunder ska detta 
ske på likvärdiga avtalsvillkor,

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

c) offentliggöra relevant information, särskilt uppgifter om 
tjänsternas användning och tillgänglighet inom en tidsram 
som är förenlig med rimliga handelsbehov hos användare av 
lagrings- och LNG-anläggningar, och den nationella tillsyns
myndigheten ska övervaka offentliggörandet.

2. Varje systemansvarig för lagring ska 

a) tillhandahålla både fasta och avbrytbara tjänster för tredje
partstillträde; priset på frånkopplingsbar kapacitet ska åter
spegla sannolikheten för avbrott,

b) erbjuda användare av lagringsanläggningar både lång- och 
kortsiktiga tjänster, och

c) erbjuda användare av lagringsanläggningar både kombine
rade tjänster och separata tjänster när det gäller lagringsut
rymme, inmatningsförmåga och leveransförmåga.

3. LNG- och lagringsanläggningsavtal ska inte leda till god
tyckligt högre tariffer, om de tecknas 

a) utanför ett naturgasår med ett inledningsdatum som inte föl
jer standard, eller

b) med kortare varaktighet än standard för LNG- och lagrings
anläggningsavtal på årlig basis.

4. Vid behov kan tjänster för tredjepartstillträde beviljas mot 
lämpliga garantier från nätanvändare om att de är kreditvärdiga. 
Sådana garantier får inte utgöra otillbörliga hinder för marknads
inträde och ska vara icke-diskriminerande, transparenta och 
proportionerliga.
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5. Avtalsenliga gränser för den nödvändiga minimistorleken 
på LNG-anläggningens kapacitet och lagringskapaciteten ska 
motiveras på grundval av tekniska restriktioner och ge små använ
dare av lagringsanläggningar möjlighet att få tillträde till 
lagringstjänster.

Artikel 16

Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och 
förfarandena för hantering av överbelastning för 

systemansvariga för överföringssystem

1. Den maximala kapaciteten vid alla relevanta punkter som 
avses i artikel 18.3 ska ställas till marknadsaktörernas förfogande, 
med beaktande av systemets funktionsduglighet och effektiv 
nätdrift.

2. Den systemansvariga för överföringssystem ska tillämpa 
och offentliggöra icke-diskriminerande och transparenta mekanis
mer för kapacitetstilldelning, vilka ska 

a) skicka lämpliga ekonomiska signaler för en effektiv och 
maximal användning av den tekniska kapaciteten, underlätta 
investeringar i ny infrastruktur och underlätta gränsöverskri
dande handel med naturgas,

b) vara förenliga med marknadsmekanismerna, även på spot
marknader och centrala marknadsplatser, och samtidigt vara 
flexibla och kunna anpassas till ändrade marknadsvillkor, och

c) vara förenliga med medlemsstaternas system för tillträde till 
systemen.

3. Den systemansvariga för överföringssystem ska genomföra 
och offentliggöra icke-diskriminerande och transparenta förfaran
den för förvaltning av överbelastningar som underlättar gränsö
verskridande handel med naturgas på ett icke-diskriminerande 
sätt på grundval av följande principer: 

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska den systemansvariga 
erbjuda outnyttjad kapacitet på den primära marknaden, 
åtminstone med en dags framförhållning och på avbrytbara 
villkor.

b) Nätanvändare ska ha rätt att återförsälja eller återuthyra sin 
outnyttjade kapacitet på andrahandsmarknaden.

Vad gäller led b i första stycket får en medlemsstat begära att nät
användarna anmäler detta till den systemansvariga för överfö
ringssystemet eller att de informerar denne.

4. Vid fysisk överbelastning ska icke-diskriminerande, transpa
renta mekanismer för kapacitetstilldelning tillämpas av den sys
temansvariga för överföringssystemet eller vid behov av 
tillsynsmyndigheterna.

5. Den systemansvariga för överföringssystemen ska med 
jämna mellanrum utvärdera marknadens efterfrågan på nyinves
teringar. Vid planeringen av nyinvesteringar ska de systemansva
riga bedöma marknadsefterfrågan och ta hänsyn till 
försörjningstryggheten.

Artikel 17

Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och 
förfarandena för hantering av överbelastning när det gäller 

lagringsanläggningar och LNG-anläggningar

1. Den maximala kapaciteten i lagrings- och LNG-
anläggningar ska ställas till marknadsaktörernas förfogande, med 
beaktande av systemets funktionsduglighet och drift.

2. Systemansvariga för LNG- och lagringssystem ska tillämpa 
och offentliggöra icke-diskriminerande och transparenta mekanis
mer för kapacitetstilldelning, vilka ska 

a) skicka lämpliga ekonomiska signaler för effektiv och maxi
mal användning av kapaciteten samt underlätta investeringar 
i ny infrastruktur,

b) vara förenliga med marknadsmekanismerna, även på spot
marknader och centrala marknadsplatser, och samtidigt vara 
flexibla och kunna anpassas till ändrade marknadsvillkor, och

c) vara kompatibla med det anslutna nätets tillträde till 
systemen.

3. Avtalen om LNG- och lagringsanläggningar ska omfatta 
åtgärder för att förhindra kapacitetsupptagning genom beaktande 
av följande principer, som ska gälla vid avtalsbetingad 
överbelastning: 

a) Den systemansvariga måste utan dröjsmål erbjuda outnytt
jad kapacitet i LNG- och lagringsanläggningar på den primära 
marknaden; detta måste ske med åtminstone en dags fram
förhållning och på avbrytbara villkor när det gäller 
lagringsanläggningar.

b) Användare av LNG- och lagringsanläggningar, vilka önskar 
återförsälja avtalsenlig kapacitet på andrahandsmarknaden, 
måste ha rätt att göra detta.

Artikel 18

Krav på transparens när det gäller systemansvariga för 
överföringssystem

1. Den systemansvariga för överföringssystem ska offentlig
göra närmare upplysningar om de tjänster som den erbjuder och 
de villkor som är tillämpliga, tillsammans med de tekniska upp
gifter som krävs för att nätanvändarna ska kunna få effektivt 
nättillträde.

2. För att säkerställa transparenta, objektiva och icke-
diskriminerande tariffer och möjliggöra effektiv användning av 
gasnätet, ska den systemansvariga eller de berörda nationella 
myndigheterna offentliggöra rimlig och tillräcklig information 
om grund, metod och struktur för tariffer.

3. För de tillhandahållna tjänsterna ska varje systemansvarig 
för överföringssystem regelbundet, löpande och på ett användar
vänligt standardiserat sätt offentliggöra numeriska uppgifter om 
teknisk, avtalad och tillgänglig kapacitet för alla relevanta punk
ter, inklusive inmatnings- och uttagspunkter.
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4. De behöriga myndigheterna ska efter samråd med nätan
vändare godkänna de relevanta punkter i överföringssystemet om 
vilka uppgifterna ska offentliggöras.

5. Den systemansvariga för överföringssystem ska alltid lämna 
de uppgifter som krävs enligt denna förordning i meningsfull, 
kvantifierbar, tydlig och lättillgänglig form och på icke-
diskriminerande grund.

6. Den systemansvariga för överföringssystem ska offentlig
göra förhands- och efterhandsinformation om tillgång och efter
frågan, grundad på nomineringar, prognoser och genomförda 
flöden till och från systemet. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska se till att all sådan information offentliggörs. Detaljerna i den 
information som offentliggörs ska avspegla den information som 
är tillgänglig för den systemansvariga. 

Den systemansvariga ska offentliggöra de åtgärder som vidtas, 
kostnader som uppstår och inkomster som skapas för att balan
sera systemet. 

De berörda marknadsaktörerna ska överlämna de uppgifter som 
anges i denna artikel till den systemansvariga. 

Artikel 19

Krav på transparens när det gäller lagringsanläggningar 
och LNG-anläggningar

1. Systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska 
offentliggöra närmare upplysningar om de tjänster som de erbju
der och vilka villkor som är tillämpliga, tillsammans med de tek
niska uppgifter som krävs för att användare av LNG- och 
lagringsanläggningar ska kunna få effektivt tillträde till LNG- och 
lagringsanläggningar.

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska systemansvariga för 
LNG- och lagringsanläggningar regelbundet, löpande och på ett 
användarvänligt standardiserat sätt offentliggöra numeriska upp
gifter om avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG- och 
lagringsanläggningar.

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

4. Systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska 
offentliggöra mängden gas i varje LNG- och lagringsanläggning 
eller grupp av lagringsanläggningar, om detta motsvarar det sätt 
på vilket systemanvändarna får tillträde, in- och utflöden samt till
gänglig kapacitet i anläggningen, även för de anläggningar som 
inte har tredjepartstillträde. Informationen ska även förmedlas till 
den systemansvariga för överföringssystem, som ska offentliggöra 
de sammanlagda mängder per system eller undersystem vilka har 
fastställts genom de relevanta punkterna. Informationen ska upp
dateras åtminstone varje dag. 

I sådana fall där användaren av ett lagringssystem är den enda 
användaren av en lagringsanläggning får användaren av lagrings
systemet lämna in en motiverad ansökan till den nationella till
synsmyndigheten om konfidentiell behandling av de uppgifter 
som anges i första stycket. Om den nationella tillsynsmyndighe
ten drar slutsatsen att en sådan ansökan är berättigad, särskilt med 
beaktande av behovet av att balansera vikten av legitimt skydd av 
affärshemligheter vilkas avslöjande skulle inverka negativt på lag
ringsanvändarens övergripande affärsstrategi och målet att skapa 
en konkurrenskraftig inre gasmarknad, kan myndigheten tillåta 
den för lagringsanläggningen systemansvariga att under högst ett 
år inte offentliggöra de uppgifter som anges i första stycket. 

Andra stycket ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen 
av skyldigheterna avseende meddelande till och offentliggörande 
av den systemansvariga för ett överföringssystem, utom när de 
aggregerade uppgifterna är identiska med de uppgifter i lagrings
systemet för vilka den nationella tillsynsmyndigheten har godkänt 
att de inte offentliggörs. 

5. För att säkerställa transparenta, objektiva och icke-
diskriminerande tariffer och möjliggöra en effektiv användning av 
infrastrukturen ska de systemansvariga för LNG- och lagringsan
läggningar eller relevanta tillsynsmyndigheter offentliggöra till
räcklig information om grund, metod och struktur för 
infrastrukturtarifferna vid reglerat tredjepartstillträde.

Artikel 20

Systemansvarigas register

Systemansvariga för överföringssystem, LNG- och lagringsanlägg
ningar ska bevara all den information som anges i artiklarna  18 
och 19 och i del 3 i bilaga I under fem år, så att de nationella myn
digheterna, bl.a. den nationella tillsynsmyndigheten, den natio
nella konkurrensmyndigheten och kommissionen kan få tillgång 
till den.

Artikel 21

Balansregler och avgifter för obalans

1. Balansreglerna ska vara rättvisa, icke-diskriminerande och 
transparenta och bygga på objektiva kriterier. Balansreglerna ska 
återspegla verkliga systembehov med hänsyn till de resurser som 
den systemansvariga för överföringssystemet förfogar över. 
Balansreglerna ska vara marknadsbaserade.

2. För att nätanvändarna ska kunna vidta korrigerande åtgär
der i tid, ska systemansvariga för överföringssystem tillhandahålla 
tillräcklig, läglig och tillförlitlig webbaserad information om nät
användarnas balansstatus. 

Den information som tillhandahålls ska avspegla den nivå av 
information som är tillgänglig för systemansvariga för överfö
ringssystem och den betalningsperiod för vilken obalanskostna
derna beräknas. 

Ingen avgift ska tas ut för tillhandahållandet av information enligt 
denna punkt. 
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3. Avgifterna för obalans ska så långt möjligt vara kostnads
baserade och samtidigt ge nätanvändarna incitament till att balan
sera sina gasinmatningar och gasuttag. De ska hindra 
korssubventionering mellan nätanvändarna men får inte hindra 
nya marknadsaktörer från att etablera sig på marknaden. 

Beräkningsmetoden för avgifterna för obalans samt sluttarifferna 
ska på lämpligt sätt offentliggöras av de behöriga myndigheterna 
eller den systemansvariga för överföringssystemet. 

4. Medlemsstaterna ska se till att systemansvariga för överfö
ringssystem strävar efter att harmonisera balanssystemen och för
enkla balansavgifternas strukturer och nivåer för att underlätta 
gashandeln.

Artikel 22

Handel med kapacitetsrättigheter

Varje systemansvarig för överföringssystem, LNG- och lagrings
anläggningar ska vidta rimliga åtgärder för att möjliggöra och 
underlätta fri handel med kapacitetsrättigheter på ett transparent 
och icke-diskriminerande sätt. Varje sådan systemansvarig ska ta 
fram harmoniserade avtal och förfaranden för transport, LNG-
anläggningar och lagring för den primära marknaden för att 
underlätta den sekundära handeln med kapacitet samt erkänna 
sådan överlåtelse av primära kapacitetsrättigheter som har med
delats av systemanvändarna.

De harmoniserade avtalen och förfarandena för transport, LNG-
anläggningar och lagring ska meddelas tillsynsmyndigheterna.

Artikel 23

Riktlinjer

1. Vid behov ska det utarbetas riktlinjer för vilken grad av har
monisering som minst behövs för att uppnå förordningens syfte, 
med närmare uppgifter om följande: 

a) Tjänster för tredjepartstillträde med en beskrivning av tjäns
ternas art, löptid och andra förutsättningar i enlighet med 
artiklarna 14 och 15.

b) Principerna för mekanismerna för kapacitetstilldelning och 
tillämpning av förfarandena för hantering av avtalsbetingad 
överbelastning, i enlighet med artiklarna 16 och 17.

c) Tillhandahållande av information och fastställande av den 
tekniska information som nätanvändarna måste ha för att få 
effektivt tillträde till systemet och av alla punkter som är rele
vanta för uppfyllandet av kraven på transparens, inklusive de 
uppgifter som ska offentliggöras vid alla relevanta punkter 
och tidsplanen för offentliggörandet, i  enlighet med artik
larna 18 och 19.

d) Tariffmetoden när det gäller gränsöverskridande naturgas
handel i enlighet med artikel 13.

e) De områden som behandlas i artikel 8.6.

I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för 
gas.

2. Riktlinjer för de frågor som behandlas i punkt 1 a, b och c 
finns i bilaga  I när det gäller de systemansvariga för 
överföringssystemen. 

Kommissionen får anta riktlinjer för de områden som behandlas i 
punkt  1 och ändra de riktlinjer som avses i punkt  1 a, b och  c. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna 
förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses 
i artikel 28.2. 

3. Tillämpning och ändring av de riktlinjer som antas enligt 
denna förordning ska återspegla olikheterna mellan de nationella 
gassystemen och ska därför inte kräva enhetliga detaljerade vill
kor för tredje parts tillträde på gemenskapsnivå. I riktlinjerna får 
dock de minimikrav fastställas som måste uppfyllas för att uppnå 
sådana icke-diskriminerande och transparenta villkor för tillträde 
till nätet som behövs för en inre marknad för naturgas, vilka sedan 
får tillämpas mot bakgrund av olikheterna mellan de nationella 
gassystemen.

Artikel 24

Tillsynsmyndigheter

När tillsynsmyndigheterna genomför sina åligganden enligt denna 
förordning, ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att denna för
ordning och de riktlinjer som har antagits i enlighet med arti
kel 23 följs.

Vid behov ska de samarbeta med varandra, med kommissionen 
och med byrån i enlighet med kapitel VIII i direktiv 2009/73/EG.

Artikel 25

Tillhandahållande av information

Medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna ska på begäran förse 
kommissionen med all information som behövs för de ändamål 
som avses i artikel 23.

Kommissionen ska fastställa en rimlig tid inom vilken informa
tionen ska lämnas, med hänsyn till hur komplex och brådskande 
den begärda informationen är.

Artikel 26

Medlemsstaternas rätt att besluta om mer 
detaljerade åtgärder

Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas rätt att 
behålla eller införa åtgärder med mer detaljerade bestämmelser än 
de som anges i denna förordning och  i de riktlinjer som avses i 
artikel 23.
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Artikel 27

Sanktioner

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner vid 
överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna 
genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om 
de regler som motsvarar bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1775/2005 senast den 1 juli 2006 och ska utan dröjsmål med
dela kommissionen eventuella ändringar som påverkar dem. Med
lemsstaterna ska underrätta kommissionen om de bestämmelser 
som inte motsvarar bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1775/2005 senast den 3 september 2009 och ska utan dröjs
mål meddela kommissionen eventuella ändringar som påverkar 
dem.

2. Sanktionerna enligt punkt 1 ska inte vara straffrättsliga.

Artikel 28

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas i 
enlighet med artikel 51 i direktiv 2009/73/EG.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 
artikel  7 i beslut  1999/468/EG tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 29

Kommissionens rapport

Kommissionen ska övervaka genomförandet av denna förord
ning. Kommissionen ska i sin rapport enligt artikel 52.6 i direktiv 
2009/73/EG även rapportera om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av denna förordning. I rapporten ska det särskilt 
undersökas i vilken utsträckning man genom förordningen lyck
ats se till att villkoren för tillträde till gasnät är icke-
diskriminerande och återspeglar kostnaderna i syfte att bidra till 
kundernas valfrihet på en väl fungerande inre marknad och till en 
långsiktig försörjningstrygghet. Vid behov ska rapporten åtföljas 
av lämpliga förslag och/eller rekommendationer.

Artikel 30

Undantag

Denna förordning ska inte vara tillämplig på följande:

a) Naturgasöverföringssystem som är belägna i medlemssta
terna under giltighetstiden för de undantag som beviljats i 
enlighet med artikel 49 i direktiv 2009/73/EG.

b) Större ny infrastruktur, dvs. sammanlänkningar, LNG- och 
lagringsanläggningar och väsentliga kapacitetsökningar i 
befintliga infrastrukturer och förändringar av sådana infra
strukturer som möjliggör utveckling av nya källor för gasför
sörjning i enlighet med artikel  36.1 och  36.2 i 
direktiv  2009/73/EG, vilka undantas från bestämmelserna i 
artiklarna 9, 14, 32, 33, 34 eller 41.6, 41.8 och 41.10 i det 
direktivet så länge som de undantas från de bestämmelser 
som det hänvisas till  i denna punkt, med undantag av arti
kel 19.4 i den här förordningen.

c) Naturgasöverföringssystem som har beviljats undantag i 
enlighet med artikel 48 i direktiv 2009/73/EG.

Vad gäller led a i första stycket får medlemsstater som har bevil
jats undantag i enlighet med artikel 49 i direktiv 2009/73/EG hos 
kommissionen ansöka om ett temporärt undantag från att til
lämpa denna förordning för en period på upp till två år från och 
med det datum då undantaget i det ledet upphör att gälla.

Artikel 31

Upphävande

Förordning (EG) nr 1775/2005 ska upphöra att gälla den 3 mars 
2011. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses 
som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlig
het med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 32

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 september 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2009.

På Europaparlamentets vägnar
H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar
E. ERLANDSSON

Ordförande
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BILAGA I

RIKTLINJER FÖR

1.  Tjänster för tredjepartstillträde avseende systemansvariga för överföringssystem

1. Systemansvariga för överföringssystem (nedan kallade systemansvariga) ska erbjuda fasta och avbrytbara tjänster som 
varar minst en dag. 

2. Harmoniserade transportavtal och gemensamma nätföreskrifter ska utformas så att de underlättar handel med och åter
användning av avtalad kapacitet utan att hindra överlåtelse av kapacitet. 

3. De systemansvariga ska utarbeta nätföreskrifter och harmoniserade avtal efter vederbörligt samråd med nätanvändarna. 

4. De systemansvariga ska tillämpa standardiserade förfaranden för nominering och renominering. De ska ta fram infor
mationssystem och instrument för elektronisk kommunikation för att kunna tillhandahålla lämpliga uppgifter till nät
användarna och förenkla transaktioner såsom nominering, avtal om kapacitet och överlåtelse av kapacitetsrättigheter 
mellan nätanvändare. 

5. De systemansvariga ska harmonisera formaliserade förfaranden för bokning och svarstider i enlighet med bästa 
branschpraxis för att göra svarstiderna så korta som möjligt. De ska tillhandahålla direktuppkopplade, bildskärmsba
serade system för kapacitetsbokning och bekräftelser samt förfaranden för nominering och renominering senast den
1 juli 2006, efter samråd med de berörda nätanvändarna.

6. De systemansvariga får inte ta ut särskilda avgifter av nätanvändarna för förfrågningar och transaktioner som hänger 
ihop med transportavtalen och som handläggs enligt standardregler och standardförfaranden. 

7. För förfrågningar som ger upphov till extraordinära eller orimliga kostnader, t.ex. på grund av att det krävs genom
förbarhetsstudier, får det tas ut särskilda avgifter, förutsatt att kostnaderna kan styrkas. 

8. De systemansvariga ska samarbeta med andra systemansvariga och samordna underhållet av sina respektive nät, så att 
nätanvändare och systemansvariga i andra områden drabbas av så få avbrott i överföringen som möjligt och för att se 
till att försörjningstryggheten gagnar alla lika mycket, även i fråga om transitflöden. 

9. De systemansvariga ska minst en gång om året vid en i förväg fastställd tidpunkt offentliggöra alla planerade under
hållsperioder som kan komma att påverka nätanvändarnas rättigheter enligt transportavtalen och  i rimlig tid offent
liggöra den driftsrelaterade information som är kopplad till detta. Detta innebär att så snart som uppgifterna är 
tillgängliga för de systemansvariga, ska de också utan dröjsmål och diskriminering offentliggöra eventuella ändringar i 
de planerade underhållsperioderna och meddela oplanerat underhåll. Under underhållsperioderna ska de systemansva
riga regelbundet offentliggöra aktuell information om underhållet, förväntad varaktighet och förväntade effekter. 

10. De systemansvariga ska varje dag föra protokoll om aktuellt underhåll och eventuella flödesstörningar. De ska på begä
ran ställa protokollen till den behöriga myndighetens förfogande. På begäran ska uppgifterna också lämnas till dem 
som påverkas av störningarna. 

2.  Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning avseende 
systemansvariga för överföringssystem samt tillämpningen av dessa vid avtalsbetingad överbelastning

2.1  Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning avseende systemansvariga för 
överföringssystem

1. Mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning ska underlätta utvecklingen 
av konkurrensen och likvidhandel med kapacitet. Mekanismerna ska vara marknadsanpassade, även på spotmarknader 
och centrala marknadsplatser. De ska vara flexibla och kunna anpassas till nya marknadsvillkor. 

2. Dessa mekanismer och förfaranden ska ta hänsyn till det berörda systemets integritet och till försörjningstryggheten. 
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3. Dessa mekanismer och förfaranden får varken stå i vägen för nya marknadsaktörer eller skapa orimliga hinder för mark
nadsinträde. De får inte hindra marknadsaktörerna, inbegripet nya marknadsaktörer och företag med liten marknads
andel, från att konkurrera effektivt med varandra. 

4. Dessa mekanismer och förfaranden ska skicka lämpliga ekonomiska signaler för effektiv och maximal användning av 
den tekniska kapaciteten samt underlätta investeringar i ny infrastruktur. 

5. Nätanvändarna ska underrättas om vilken typ av omständigheter som kan påverka tillgängligheten när det gäller avta
lad kapacitet. Information om avbrott bör återspegla nivån på den information som är tillgänglig för den 
systemansvariga. 

6. Om det uppstår svårigheter med att uppfylla avtalsenliga leveransskyldigheter som är relaterade till systemets funk
tionsduglighet, bör de systemansvariga utan dröjsmål underrätta nätanvändarna och försöka finna en icke-
diskriminerande lösning. 

De systemansvariga ska rådfråga nätanvändarna om förfaranden innan de genomförs och komma överens om dem med 
tillsynsmyndigheten. 

2.2  Förfaranden för hantering av överbelastning vid avtalsbetingad överbelastning

1. Om avtalad kapacitet inte utnyttjas, ska de systemansvariga göra denna kapacitet tillgänglig på den primära markna
den på avbrytbara villkor och genom avtal med olika löptider, om den relevanta nätanvändaren inte erbjuder denna 
kapacitet på andrahandsmarknaden till ett rimligt pris. 

2. Intäkter från överlåtelsen av den frigjorda avbrytbara kapaciteten ska delas enligt de regler som fastställts eller god
känts av den relevanta tillsynsmyndigheten. Dessa regler ska vara förenliga med effektiv och ändamålsenlig använd
ning av systemet. 

3. De relevanta tillsynsmyndigheterna kan med hänsyn till rådande omständigheter fastställa ett rimligt pris för överlå
telsen av avbrytbar kapacitet. 

4. Om det är lämpligt ska de systemansvariga göra rimliga ansträngningar för att på marknaden åtminstone erbjuda delar 
av den outnyttjade kapaciteten som fast kapacitet. 

3.  Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att kunna få effektivt tillträde till sys
temet, fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på transparens och de upp
gifter som ska offentliggöras vid alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet

3.1  Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att kunna få effektivt tillträde till systemet

De systemansvariga ska offentliggöra åtminstone följande uppgifter om sina system och tjänster:

a) En uttömmande beskrivning av alla tjänster som erbjuds och de avgifter som tas ut för dem.

b) Redogörelse för olika slag av transportavtal för dessa tjänster och, i förekommande fall, de allmänna villkoren för 
överföring och/eller standardvillkoren för alla nätanvändares rättigheter och skyldigheter, inklusive harmonise
rade transportavtal och andra relevanta dokument.

c) De harmoniserade förfarandena för användning av överföringssystemet, inklusive definition av nyckelbegrepp.

d) Villkor för kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning samt förfaranden för att motverka hamstring och 
underlätta återanvändning.

e) De regler för kapacitetshandel på andrahandsmarknaden som gäller gentemot den systemansvariga.

f) I förekommande fall, de flexibilitets- och toleransnivåer som utan särskild avgift inkluderas i transportavtalen och 
andra tjänster samt den flexibilitet som erbjuds utöver detta med tillhörande avgifter.
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g) En ingående beskrivning av den systemansvarigas gassystem med uppgift om alla relevanta punkter som sam
manlänkar systemet med andra systemansvarigas system och/eller med gasinfrastruktur för exempelvis flytande 
naturgas (LNG) och infrastruktur för stödtjänster enligt definitionen i artikel 2.14 i direktiv 2009/73/EG.

h) Information om gaskvalitet och tryckkrav.

i) Reglerna för anslutning till det system som drivs av den systemansvariga.

j) Information i god tid om föreslagna och/eller faktiska ändringar i fråga om tjänster eller villkor, inklusive de upp
gifter som avses i leden a–i.

3.2  Fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på transparens

De relevanta punkterna ska åtminstone omfatta följande punkter:

a) Alla inmatningspunkter  i den systemansvarigas nät.

b) De viktigaste uttagspunkterna och uttagszonerna med en samlad uttagskapacitet på minst  50 % av den totala 
uttagskapaciteten i den systemansvarigas nät, inklusive alla uttagspunkter eller uttagszoner som omfattar mer än 
2 % av nätverkets totala uttagskapacitet.

c) Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med andra överföringsnät.

d) Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med terminaler för LNG.

e) Alla viktiga punkter  i den systemansvarigas nät, inklusive de punkter som sammanlänkar nätet med marknads
platser för gashandel. Alla punkter där man av erfarenhet kan räkna med fysisk överbelastning är att anse som 
viktiga.

f) Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med sådan infrastruktur som krävs för tillhandahål
landet av stödtjänster enligt definitionen i artikel 2.14 i direktiv 2009/73/EG.

3.3  Uppgifter som ska offentliggöras vid alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet

1. De systemansvariga ska på ett användarvänligt, standardiserat sätt och regelbundet/löpande, via Internet – vid alla rele
vanta punkter offentliggöra följande uppgifter om kapacitetsläget ned till dagliga perioder: 

a) Högsta möjliga tekniska kapacitet för flöden i båda riktningar.

b) Total avtalad och avbrytbar kapacitet.

c) Tillgänglig kapacitet.

2. De systemansvariga ska för alla relevanta punkter offentliggöra tillgängliga kapaciteter för åtminstone 18 månader 
framåt och uppdatera dessa uppgifter minst en gång i månaden eller ännu oftare, om nya uppgifter blir tillgängliga. 

3. De systemansvariga ska dagligen offentliggöra uppdaterade uppgifter om tillgången till kortfristiga tjänster (för påföl
jande dag och påföljande vecka) på grundval av bland annat nominering, gällande avtalsenliga åtaganden och regel
bundna långtidsprognoser avseende tillgängliga årskapaciteter för upp till tio år framåt för alla relevanta punkter. 

4. De systemansvariga ska löpande offentliggöra de historiska maximala och minimala värdena för varje månads kapa
citetsanvändning samt de årliga genomsnittsflödena i varje relevant punkt för de senaste tre åren. 

5. De systemansvariga ska varje dag föra protokoll över de faktiska kumulerade flödena för minst tre månader. 

6. De systemansvariga ska på ett effektivt sätt registrera alla kapacitetsavtal och all annan relevant information i samband 
med beräkning och tillhandahållande av tillgängliga kapaciteter till vilka de relevanta nationella myndigheterna ska ha 
tillgång för att kunna utföra sina åligganden. 
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7. De systemansvariga ska tillhandahålla användarvänliga instrument för beräkning av tariffer för tillgängliga tjänster och 
för verifiering av tillgänglig kapacitet via Internet. 

8. De systemansvariga som inte kan offentliggöra uppgifter enligt punkterna 1, 3 och 7 ska samråda med sina relevanta 
nationella myndigheter och ta fram en handlingsplan för genomförande så snart som möjligt, dock senast den
31 december 2006.
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