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KOMMISJONSBESLUTNING

2020/EØS/34/56

av 10. november 2010
om endring av kapittel 3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om
vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass
(2010/685/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Artikkel 1
Kapittel 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 erstattes
med teksten i vedlegget til denne beslutning.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til
transmisjonsnett for naturgass(1), særlig artikkel 23 nr. 2, og

Artikkel 2

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Forordning (EF) nr. 715/2009 inneholder retningslinjer
for fastsettelse av de tekniske opplysningene som er
nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang
til nettet.

Den får anvendelse fra 3. mars 2011.

Retningslinjene bør inneholde krav om oversiktlighet
for å sikre effektiv tilgang til transmisjonsnett for
naturgass og gi en minimumsgaranti for like vilkår for
markedstilgang i praksis.

Utferdiget i Brussel 10. november 2010.

For Kommisjonen
3)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 28 i forordning
(EF) nr. 715/2009.

José Manuel BARROSO

President
_____

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2010,
s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av
5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av
7.2.2019, s. 53.
(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36.
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VEDLEGG

«3.

Fastsettelse av de tekniske opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang
til nettet, fastsettelse av alle punkter som er relevante for oversiktlighetskravene, opplysningene som skal
offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse opplysningene

3.1

Fastsettelse av de tekniske opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til
nettet

3.1.1

Form for offent li ggjø rin g
1)

2)

3.1.2

Operatører av transmisjonsnett (TSO-er) skal stille alle opplysninger omhandlet i avsnitt 3.1.2 og avsnitt
3.3 nr. 1–5 til rådighet på følgende måte:
a)

På et nettsted som er gratis tilgjengelig for allmennheten, og som ikke krever noen registrering eller
annen form for påmelding hos operatøren av transmisjonsnettet.

b)

Regelmessig/fortløpende; hvor hyppig opplysningene skal ajourføres, avhenger av hvor hyppig de
endres, og av tjenestens varighet.

c)

På en brukervennlig måte.

d)

På en tydelig, målbar og lett tilgjengelig måte og på ikke-diskriminerende grunnlag.

e)

I et nedlastbart format som muliggjør kvantitative analyser.

f)

Med ensartet bruk av målenheter, der framfor alt kWh (med en referansetemperatur for forbrenningen
på 298,15 K) skal være målenheten for energiinnhold og m3 (ved 273,15 K og 1,01325 bar) skal være
målenheten for volum. Den konstante konverteringsfaktoren for energiinnhold skal angis. Ut over
formatet nevnt over kan det også benyttes andre målenheter til offentliggjøringen.

g)

På medlemsstatens offisielle språk og på engelsk.

Operatører av transmisjonsnett skal informere om faktiske endringer av alle opplysninger som er
omhandlet i avsnitt 3.1.2 og avsnitt 3.3 nr.1–5, så snart de er tilgjengelige for dem.

In n h old et i offen t li ggjø rin gen
Operatører av transmisjonsnett skal offentliggjøre minst følgende opplysninger om sine nett og tjenester:
a)

En detaljert og fullstendig beskrivelse av de forskjellige tjenestene som tilbys, og gebyrene for disse.

b)

De forskjellige typene av transportavtaler som finnes for disse tjenestene.

c)

Nettreglene og/eller standardvilkårene som fastsetter alle nettbrukeres rettigheter og forpliktelser, herunder
1.

harmoniserte transportavtaler og andre relevante dokumenter,

2.

dersom det er relevant for tilgangen til nettet, for alle relevante punkter som fastsatt i avsnitt 3.2 i
dette vedlegg, en spesifikasjon av alle relevante parametrer for gasskvalitet, herunder minst brutto
brennverdi og wobbetall, samt ansvaret eller konverteringskostnadene for nettbrukerne dersom gassen
ikke oppfyller disse spesifikasjonene,

3.

dersom det er relevant for tilgangen til nettet, opplysninger om trykkrav for alle relevante punkter,

4.

framgangsmåten i tilfelle avbrudd i den avbrytbare kapasiteten, herunder, dersom det er relevant,
tidspunktene for, omfanget av og rangeringen av individuelle avbrudd (f.eks. forholdsmessig eller i
samsvar med prinsippet «først inn, sist avbrutt»).

d)

De harmoniserte framgangsmåtene som anvendes ved bruk av transmisjonsnettet, herunder definisjoner av
sentrale begreper.

e)

Bestemmelser om kapasitetstildeling, flaskehalshåndtering og framgangsmåter for å motvirke hamstring
og lette gjenbruk.

f)

De reglene for handel med kapasitet på sekundærmarkedet som gjelder for operatøren av transmisjonsnettet.

g)

Regler for balansering og metode for beregning av gebyrer for ubalanse.

h)

Dersom det er relevant, den fleksibiliteten og de toleransenivåene som uten særskilt gebyr er inkludert i
transporttjenesten og andre tjenester, samt den kapasiteten som tilbys utover dette, med tilhørende gebyrer.
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i)

En detaljert beskrivelse av gassnettet til operatøren av transmisjonsnett og dets relevante forbindelsespunkter
som fastsatt i avsnitt 3.2 i dette vedlegg, samt navnene på operatørene av samkjøringsnettene eller -anleggene.

j)

Reglene for tilkopling til nettet som drives av transmisjonsnettoperatøren.

k)

Opplysninger om nødordninger, i den grad det er ansvaret til operatøren av transmisjonsnettet, f.eks. tiltak
som kan medføre at kundegrupper koples fra nettet, og andre generelle ansvarsregler som gjelder for
operatøren av transmisjonsnettet.

l)

Framgangsmåter for forbindelsespunkter som er avtalt mellom operatørene av transmisjonsnett med
hensyn til nettets samvirkingsevne, og som har betydning for nettbrukernes tilgang til de berørte
transmisjonsnettene, samt avtalte framgangsmåter for spesifisering og balansering og andre avtalte
framgangsmåter som fastsetter bestemmelser om tildelinger av gasstrømmer og balansering, herunder
metodene som brukes.

m) En detaljert og fullstendig beskrivelse av metoden og prosessen som er brukt for å beregne den tekniske
kapasiteten, herunder opplysninger om de anvendte parametrene og de viktigste forutsetningene.
3.2

Fastsettelse av alle punkter som er relevante for oversiktlighetskravene
1)

3.3

De relevante punktene skal minst omfatte
a)

alle tilførsels- og uttakspunkter til og fra et transmisjonsnett som drives av en operatør av
transmisjonsnett, med unntak av uttakspunkter som er koplet til en enkelt sluttkunde, og tilførselspunkter
som er direkte koplet til en enkelt produsents produksjonsanlegg beliggende i EU,

b)

alle tilførsels- og uttakspunkter som forbinder transmisjonsnettoperatørenes balanseringsområder,

c)

alle punkter som forbinder en transmisjonsnettoperatørs nett med en LNG-terminal, fysiske handelssentre
for gass, lagringsanlegg og produksjonsanlegg, med mindre disse produksjonsanleggene er unntatt i
henhold til bokstav a),

d)

alle punkter som forbinder en gitt transmisjonsnettoperatørs nett med infrastruktur som er nødvendig for
å levere tilleggstjenester som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2009/73/EF.

2)

Opplysninger til individuelle sluttkunder og produksjonsanlegg, som ikke omfattes av definisjonen av
relevante punkter i avsnitt 3.2 nr. 1 bokstav a), skal offentliggjøres i aggregert form, minst per
balanseringsområde. Aggregeringen av individuelle sluttkunder og produksjonsanlegg, som ikke omfattes av
definisjonen av relevante punkter i avsnitt 3.2 nr. 1 bokstav a), skal ved anvendelsen av dette vedlegg
betraktes som ett relevant punkt.

3)

Dersom punkter mellom to eller flere operatører av transmisjonsnett forvaltes utelukkende av de berørte
operatørene, uten noen som helst avtalemessig eller driftsmessig innblanding fra nettbrukerne, eller dersom
punkter forbinder et transmisjonsnett med et distribusjonsnett og det ikke er noen avtalebetingede flaskehalser
på disse punktene, skal operatørene av transmisjonsnett være unntatt fra fra plikten til å offentliggjøre kravene
i avsnitt 3.3 i dette vedlegg når det gjelder disse punktene. Den nasjonale reguleringsmyndigheten kan kreve
at operatørene av transmisjonsnett offentliggjør kravene i avsnitt 3.3 i dette vedlegg for grupper av eller alle
unntatte punkter. I slike tilfeller skal opplysningene, dersom de er tilgjengelige for operatøren av
transmisjonsnett, offentliggjøres i aggregert form på et meningsfullt nivå, minst per balanseringsområde.
Denne aggregeringen av punkter skal ved anvendelsen av dette vedlegg betraktes som ett relevant punkt.

Opplysninger som skal offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse
opplysningene
1)

Operatører av transmisjonsnett skal for alle relevante punkter offentliggjøre opplysningene oppført i
bokstav a)–g) for alle tjenester og tilleggstjenester som leveres (særlig opplysninger om blanding,
ballasting og konvertering). Disse opplysningene skal offentliggjøres i numerisk form, i times- eller
dagsperioder som tilsvarer den korteste referanseperioden for bestilling og (re-)spesifisering av kapasitet
og den korteste oppgjørsperioden som gebyrene for ubalanse beregnes for. Dersom den korteste
referanseperioden avviker fra en dagsperiode, skal opplysningene i henhold til bokstav a)–g) gjøres
tilgjengelige også for dagsperioden. Disse opplysningene og oppdateringene skal offentliggjøres så snart
de er tilgjengelige for operatøren av transmisjonsnettet («nær sanntid»).
a)

Teknisk kapasitet for strømmer i begge retninger.

b)

Samlet avtalt fast og avbrytbar kapasitet i begge retninger.

c)

Spesifiseringer og respesifiseringer i begge retninger.

d)

Tilgjengelig fast og avbrytbar kapasitet i begge retninger.

e)

Faktiske fysiske strømmer.

Nr. 34/583

Nr. 34/584

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.4

f)

Planlagte og faktiske avbrudd i avbrytbar kapasitet.

g)

Planlagte og ikke-planlagte avbrudd i faste tjenester samt opplysninger om gjenopprettelse av de faste
tjenestene (særlig vedlikehold av nettet og sannsynlig varighet av eventuelle avbrudd grunnet
vedlikehold). Planlagte avbrudd skal offentliggjøres minst 42 dager i forveien.

2)

For alle relevante punkter skal opplysningene nevnt i avsnitt 3.3 nr. 1 bokstav a), b) og d) offentliggjøres
minst 18 måneder i forveien.

3)

For alle relevante punkter skal operatørene av transmisjonsnett løpende offentliggjøre historiske
opplysninger om kravene i avsnitt 3.3 nr. 1 bokstav a)–g) for de siste fem årene.

4)

Operatørene av transmisjonsnett skal daglig offentliggjøre målt brutto brennverdi eller målt wobbetall for
alle relevante punkter. Foreløpige tall skal offentliggjøres senest tre dager etter det respektive gassdøgnet.
Endelige tall skal offentliggjøres senest tre måneder etter utløpet av den respektive måneden.

5)

For alle relevante punkter skal operatørene av transmisjonsnett årlig offentliggjøre tilgjengelig, reservert
og teknisk kapasitet for alle år som er omfattet av en kapasitetsavtale, pluss ett år, og dette skal gjøres
minst for de påfølgende ti årene. Disse opplysningene skal oppdateres minst hver måned, og oftere dersom
nye opplysninger blir tilgjengelige. Offentliggjøringen skal gjenspeile den perioden der kapasiteten tilbys
på markedet.

Opplysninger som skal offentliggjøres om transmisjonsnettet, og tidsplan for offentliggjøring av disse
opplysningene
1)

Operatører av transmisjonsnett skal sørge for daglig offentliggjøring og oppdatering av de aggregerte
mengdene kapasitet som tilbys, og de mengdene som det inngås avtale om på sekundærmarkedet (dvs.
som selges fra en nettbruker til en annen), dersom de har tilgang til disse opplysningene. Disse
opplysningene skal inneholde følgende spesifikasjoner:
a)

Forbindelsespunkt der kapasiteten selges.

b)

Type kapasitet, dvs. tilførsel, uttak, fast, avbrytbar.

c)

Kapasitetsmengden og varigheten av bruksretten til kapasiteten.

d)

Type salg, f.eks. overføring eller tildeling.

e)

Det totale antallet handler/overføringer.

f)

Eventuelt andre forhold som er kjent for operatøren av transmisjonsnett, som nevnt i avsnitt 3.3.

Dersom disse opplysningene framlegges av en tredjepart, skal operatørene av transmisjonsnett være
unntatt fra denne bestemmelse.
2)

Operatørene av transmisjonsnett skal offentliggjøre harmoniserte vilkår for godkjenning av kapasitetstransaksjoner (f.eks. overføringer og tildelinger). Disse vilkårene skal minst inneholde
a)

en beskrivelse av standardiserte produkter som kan selges på sekundærmarkedet,

b)

ledetid for gjennomføring/godkjenning/registrering av sekundærhandler; ved forsinkelser skal årsakene
offentliggjøres,

c)

meldingen til operatøren av transmisjonsnettet fra selgeren eller tredjeparten som nevnt i avsnitt 3.4 nr.1,
om navn på selger og kjøper samt kapasitetsspesifikasjoner som angitt i avsnitt 3.4 nr. 1.

Dersom disse opplysningene framlegges av en tredjepart, skal operatørene av transmisjonsnett være
unntatt fra denne bestemmelse.
3)

Når det gjelder balanseringstjenesten i sitt nett, skal hver operatør av transmisjonsnett for hver
balanseringsperiode underrette hver enkelt nettbruker om sine spesifikke foreløpige ubalansevolumer og om
kostnadene per nettbruker, senest en måned etter at balanseringsperioden er avsluttet. Endelige data om
kunder med en standard forbruksprofil kan framlegges inntil 14 måneder senere. Dersom disse opplysningene
framlegges av en tredjepart, skal operatørene av transmisjonsnett være unntatt fra denne bestemmelse. Ved
framlegging av disse opplysningene skal fortroligheten av forretningsmessig følsomme opplysninger ivaretas.
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4)

Dersom det utover toleransenivåene tilbys fleksibilitetstjenester med henblikk på tredjepartstilgang, skal
operatørene av transmisjonsnett daglig offentliggjøre prognoser på dagen-før-basis for maksimal fleksibilitet,
reservert fleksibilitet og tilgjengelig fleksibilitet på markedet for neste gassdøgn. Operatøren av
transmisjonsnettet skal også offentliggjøre etterhåndsopplysninger om samlet utnyttelse av hver enkelt
fleksibilitetstjeneste på slutten av hvert gassdøgn. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten er
overbevist om at offentliggjøring av disse opplysningene kan føre til misbruk fra nettbrukernes side, kan den
beslutte å frita operatøren av transmisjonsnettet fra denne plikten.

5)

Operatører av transmisjonsnett skal offentliggjøre, per balanseringsområde, mengden av gass i
transmisjonsnettet i begynnelsen av hver gassdag og en prognose for mengden av gass i transmisjonsnettet på
slutten av hvert gassdøgn. Prognosen for mengden av gass på slutten av gassdøgnet skal ajourføres hver time i
løpet av gassdøgnet. Dersom gebyrene for ubalanse beregnes på timebasis, skal operatøren av
transmisjonsnettet offentliggjøre mengden av gass i transmisjonsnettet på timebasis. Alternativt skal
operatørene av transmisjonsnett offentliggjøre, per balanseringsområde, samlet ubalanseposisjon for alle
brukere i begynnelsen av hver balanseringsperiode og prognosen for samlet ubalanseposisjon for alle brukere
på slutten av hvert gassdøgn. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten er overbevist om at
offentliggjøring av disse opplysningene kan føre til misbruk fra nettbrukernes side, kan den beslutte å frita
operatøren av transmisjonsnettet fra denne plikten.

6)

Operatører av transmisjonsnett skal stille brukervennlige midler til rådighet for beregning av tariffer.

7)

Operatører av transmisjonsnett skal i minst fem år holde tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter
effektive registre over alle kapasitetsavtaler og alle andre relevante opplysninger om beregning av og levering
av tilgang til tilgjengelig kapasitet, særlig individuelle spesifiseringer og avbrudd. Operatører av
transmisjonsnett skal oppbevare alle relevante opplysninger som nevnt i avsnitt 3.3 nr. 4 og 5 i minst fem år
og på anmodning gi reguleringsmyndigheten tilgang til dem. Begge parter skal bevare forretningshemmeligheter.»
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