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NINGSREGION HANSA FOR ELMARKEDET 

 
 

1. AFGØRELSE 
1. Sekretariatet for Energitilsynet træffer på baggrund af nedenstående sagsfrem-
stilling og begrundelse afgørelse om: 

 Godkendelse af Energinets anmeldelse af 17. november 2017 om forslag til 
regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for kapacitetsbe-
regningsregion Hansa (indførsel af finansielle transmissionsrettigheder), jf. ar-
tikel 31 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 
om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling. 

 
SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
2. I denne sag tager Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) stilling til Ener-
ginets anmeldelse af 17. november 2017 vedrørende forslag til regional udform-
ning af langsigtede transmissionsrettigheder (”LTTR forslag”) for kapacitetsbe-
regningsregion (”CCR”) Hansa, jf. artikel 31 i Kommissionens forordning (EU) 
2016/1719 af 26. september 2016 (”FCA GL”) om fastsættelse af retningslinjer for 
langsigtet kapacitetstildeling. FCA GL trådte i kraft den 17. oktober 2016. 

3. Energinet har sendt sin anmeldelse til Sekretariatet som led i sin rolle som sy-
stemansvarlig virksomhed (”TSO”) for det danske elsystem. Energinet’s anmel-
delse og forslag er vedlagt som henholdsvis Bilag 2, 3 og 4. Energinet har endvi-
dere den 2. marts 2018 sendt et addendum til baggrundsdokumentet, se Bilag 5. 

4. CCR Hansa består af de elektriske transmissionsforbindelser mellem Jylland/ 
Fyn (DK1) og Tyskland, mellem Sjælland/Lolland-Falster (DK2) og Tyskland, og 
mellem Sydsverige (SE4) og Polen. Dette er fastlagt i ACER beslutning nr. 06/ 
2016 af 17. november 2016. 
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5. LTTR forslaget skal udarbejdes af TSO’erne i hver kapacitetsberegningsregion i 
fællesskab i henhold til artikel 31, stk. 3 i FCA GL. I CCR Hansa indgår danske, 
tyske, svenske og polske TSO’er. Den svenske og polske TSO er undtaget kravet 
om at anmelde LTTR forslaget for CCR Hansa, jf. artikel 30, stk. 7 i FCA GL, da 
der ikke udbydes transmissionsrettigheder på denne budzonegrænse. Dermed be-
nævnes den tyske regulerende myndighed, Bundesnetzagentur, og Sekretariatet i 
det følgende som ”de berørte regulerende myndigheder”. 

6. Det er derfor de tyske TSO’er, Tennet og 50 Hertz, som har anmeldt forslaget til 
deres regulerende myndighed, Bundesnetzagentur. 

7. LTTR forslaget skal godkendes af alle regulerende myndigheder i regionen, jf. 
FCA GL artikel 4, stk. 7, litra c). 

8. Eftersom godkendelsen af LTTR forslaget kræver, at mere end én regulerende 
myndighed træffer en afgørelse, er det i medfør af FCA GL artikel 4 stk. 9 pålagt 
de kompetente regulerende myndigheder at rådføre sig med hinanden og koordine-
re og samarbejde med henblik på at nå til enighed.  

9. De berørte regulerende myndigheder i CCR Hansa, Sekretariatet og den tyske 
energireguleringsmyndighed, Bundesnetzagentur, har derfor samarbejdet om at 
vurdere LTTR forslaget i CCR Hansa. De berørte regulerende myndigheder er 
nået til enighed om godkendelse af forslaget, jf. Bilag 6. 

10. LTTR forslaget har relevans i forhold til et andet metodeforslag fra Energinet 
af 17. november 2017 vedrørende foranstaltninger, der giver mulighed for risiko-
afdækning ved områdeoverskridende overførsler. Baggrunden for dette forslag er, 
at Energitilsynet i medfør af Sekretariatets beslutning af 17. maj 2017 traf følgen-
de afgørelse: 

 at der ikke indførtes langsigtede transmissionsrettigheder på overføringsfor-
bindelserne DK1-SE3 og DK2-SE4 i henhold til artikel 30, stk. 1 i FCA GL. 
 

 at Sekretariatet anmodede Energinet om at sikre, i samarbejde med den sy-
stemansvarlige i Sverige, Affärsverket Svenska Kraftnät, at der er andre lang-
sigtede afdækningsprodukter vedrørende overførselskapacitet på overførings-
forbindelserne DK1-SE3 og DK2-SE4 til rådighed til at understøtte engros-
elektricitetsmarkedernes funktion i henhold til artikel 30, stk. 5, litra b i FCA 
GL. 

 

11. Energinet og Affärsverket Svenska Kraftnet har i deres fælles forslag under 
artikel 6 anført, at de ønsker at forbedre risikoafdækningsmulighederne i DK1 og 
DK2 ved at sikre øget tilgængelighed af transmissionsrettigheder på DK1/DE og 
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DK2/DE budområdegrænserne og på budområdegrænsen mellem DK1 og DK2. 
Energinet og Svenska Kraftnät har ifølge baggrundsmaterialet vurderet en lang 
række alternativer til transmissionsrettigheder, men har i sidste ende valgt trans-
missionsrettigheder. 

12. LTTR forslaget kan således ses på baggrund af Energinets og Svenska Kraft-
näts fælles forslag jf. artikel 30 stk. 6 i FCA GL og TSO’erne målsætning om at 
øge risikoafdækningsmulighederne i DK1 og DK2. 

13. Det skal bemærkes, at selve fastsættelsen af udbuddet af langsigtet transmissi-
onskapacitet ikke er en del af LTTR forslaget. Udbudsmængderne fastlægges i ste-
det i medfør af FCA GL artikel 10 og metoden herfor forventes først udarbejdet af 
TSO’erne i januar 2019. 

LTTR FORSLAGET 

14. FCA GL fastsætter detaljerede regler for tildeling af overførselskapacitet og 
gælder for alle transmissionssystemer og sammenkoblinger i Unionen med undta-
gelse af transmissionssystemer på øer, der ikke er forbundet med andre transmis-
sionssystemer ved hjælp af sammenkoblinger, jf. artikel 1 i FCA GL. 

15. FCA GL har bl.a. til formål at fremme effektiv handel med - og sørge for ikke-
diskriminerende adgang til - langsigtet overførselskapacitet, hvilket giver prisaf-
dækningsmuligheder for markedsdeltagerne. FCA GL har også til formål at bidra-
ge til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet 
og elektricitetssektoren i Unionen, jf. artikel 3 i FCA GL. 

16. I henhold til artikel 30, stk. 1 i FCA GL skal TSO’er på en budområdegrænse 
udstede langsigtede transmissionsrettigheder, med mindre de kompetente regule-
rende myndigheder har truffet beslutning om, at der ikke skal indføres langsigtede 
transmissionsrettigheder. 

17. Sekretariatet har ikke truffet sådanne afgørelser for de danske transmissions-
forbindelser i CCR Hansa, og de berørte TSO’er: TenneT, 50 Hertz og Energinet, 
udbyder derfor via den fælles tildelingsplatform, Joint Allocation Office (”JAO”), 
transmissionsrettigheder på forbindelserne DK1-DE og DK2-DE. Disse udbydes 
for nuværende i form af fysiske transmissionsrettigheder.  

18. Som alternativ til fysiske transmissionsrettigheder kan TSO’erne udbyde fi-
nansielle transmissionsrettigheder, jf. FCA GL artikel 1, stk. 1. 

19. Forskellen mellem en fysisk og en finansiel transmissionsrettighed er, at den 
fysiske transmissionsrettighed giver indehaveren mulighed for at nominere trans-
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port af el fra et budområde til et andet budområde, jf. artikel 32, stk. 1 i FCA GL. 
Denne mulighed er der ikke for finansielle transmissionsrettigheder.  

20. De nærmere regler for fysiske transmissionsrettigheder kan fastsættes regionalt 
i medfør af artikel 36 i FCA GL. 

21. For både fysiske og finansielle transmissionsrettigheder gælder jf. artikel 35 i 
FCA GL, at der udbetales en godtgørelse fra TSO’erne til indehaveren af transmis-
sionsrettighederne, såfremt prisforskellen mellem budområderne er positiv i ret-
ning af transmissionsrettighederne.  

22. Finansielle transmissionsrettigheder kan udbydes enten som ”optioner” eller 
”forpligtelser”. Forskellen mellem ”finansielle transmissionsrettigheder – optio-
ner” og ”finansielle transmissionsrettigheder – forpligtelser” er, at i sidstnævnte 
tilfælde er indehaveren forpligtet til at betale godtgørelse til TSO’en, hvis prisfor-
skellen er negativ i retning af transmissionsrettigheden. 

23.  I henhold til artikel 31 stk. 6 i FCA GL, så er tildeling af fysiske transmissi-
onsrettigheder og finansielle transmissionsrettigheder (uanset om der er tale om 
optioner eller forpligtelser) samtidigt ved samme budområdegrænse ikke tilladt.  

24. LTTR forslaget indebærer, at der på budområdegrænserne DK1-DE og DK2-
DE indføres finansielle transmissionsrettigheder - optioner i form af månedlige og 
årlige base-load produkter. Skiftet fra fysiske til finansielle rettigheder er eneste 
ændring i forhold til de nuværende fysiske transmissionsrettigheder. 

25. CCR Hansa TSO’erne har gennemført deres egen høring af en tidligere version 
af LTTR forslaget.1 Denne høring løb fra 14. juni 2017 til 30. juli 2017. Denne 
høringsversion indeholdt forslag om fysiske transmissionsrettigheder i CCR Han-
sa. Dermed har CCR Hansa TSO’erne valgt at ændre LTTR forslaget til finansielle 
transmissionsrettigheder, jf. den version som er genstand for sagsbehandling her. 
Det følger af Energinets anmeldelse af forslaget, at ændringen foretages for at 
kunne imødekomme efterspørgslen efter mere kapacitet på forbindelserne, da fi-
nansielle transmissionsrettigheder - optioner sikrer, at de fysiske begrænsninger 
ikke påvirker kapaciteten givet til transmissionsrettigheder. 

26. CCR Hansa TSO’erne anfører i deres uddybende (explanatory) dokument side 
6-7 i deres svar på høringssvar fra Danske Commodities, at CCR Hansa TSO’erne 
forventer, at skift til finansielle transmissionsrettigheder i CCR Hansa vil give 

 

1 https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa-proposal-ltr/ 
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mulighed for at udbyde mere kapacitet til det langsigtede marked (end med fysiske 
rettigheder). Dette uddybes også i addendum til baggrundsdokumentet. 

SEKRETARIATETS HØRING 

27. Sekretariatet sendte LTTR forslaget i høring i perioden 30. november 2017 til 
8. januar 2018. 

28. Sekretariatet modtog formelt set ikke høringssvar, der var rettet mod LTTR 
forslaget. Imidlertid havde Sekretariatet flere parallelle høringer og modtog 2 hø-
ringssvar, der formelt set var rettet mod andre høringer, men som skønnes at være 
relevante i forhold til at belyse markedets holdninger til LTTR forslaget. 

29. Ørsted anfører i brev af 5. januar 2018, at ”det er uklart, om alle handlede FTR 
opfylder kravene til at være finansielle instrumenter i.h.t. Markets in Financial 
Instruments Directive 2014/EC (MiFID II) som implementeret i lov nr. 650 om 
kapitalmarkeder af 8. juni 2017 (kapitalmarkedsloven)”. Videre anfører Ørsted, at 
”for så vidt angår Energinets udbud i det primære marked er der en eksplicit und-
tagelse for, at dette udbud skal behandles som finansielle instrumenter, jf. Kom-
missionens delegerede forordning 2017/565, art. 8, litra C. Derimod er markeds-
deltagernes eventuelle efterfølgende salg i det sekundære marked ikke på samme 
vis eksplicit undtaget fra at være et finansielt instrument. ACERs udtalte ønske om, 
at der skal være et sekundært marked for transmissionsrettigheder, er således ikke 
på samme vis sikret fra at blive vurderet at være finansielle instrumenter.” 

30. Ørsted fortsætter: ” Som det er påpeget i forhold til Energinet.dk (baggrunds-
notat ”Explanatory document…”), er det også for markedsdeltageren forbundet 
med en række regulatoriske krav, såfremt en LTTR skal behandles som et finan-
sielt instrument. Dette må alt andet lige afspejle sig i den pris, som gives i det 
primære marked. Det kan således konstateres, at Energinet.dk også i denne sam-
menhæng har anbefalet den løsning, som passer bedst set i Energinet.dk’s per-
spektiv. Heroverfor står, at den mest hensigtsmæssige løsning set fra en markeds-
deltagers perspektiv ikke i same grad er vurderet i Energinet.dk’s baggrundsno-
tat.” 

31. Foreningen for Slutbrugere af Energi (”FSE”) anfører i høringsbrev af 3. de-
cember 2017, at FSE anser det for positivt med et øget udbud af LTTR på Dan-
mark-Tyskland forbindelserne. Sekretariatet bemærker, som nævnt i punkt 13, at 
LTTR forslaget ikke direkte fastlægger mere udbudt kapacitet, men alene giver 
mulighed for det, i flg. TSO’ernes forslag. 

BEGRUNDELSE 

32. I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet for Energitilsynet om at godken-
de Energinets anmeldelse af 17. november 2017 vedrørende forslag til regional 
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udformning af langsigtede transmissionsrettigheder (”LTTR forslag”) for CCR 
Hansa, jf. artikel 31 i FCA GL om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet ka-
pacitetstildeling. 

33. Forslaget skal godkendes af Sekretariatet i overensstemmelse med artikel 4 
stk. 7, litra c) i FCA GL.  

34. Først og fremmest bemærker Sekretariatet, at LTTR forslaget opfylder alle 
formelle krav fra artikel 31 til 35 i FCA GL. 

35. Sekretariatet bemærker desuden, at en godkendelse af forslaget vil medføre et 
skifte fra fysiske transmissionsrettigheder til finansielle transmissionsrettigheder –
optioner (som eneste ændring). Sekretariatet bemærker i denne forbindelse, at 
TSO’erne foreslår dette skifte med en forventning om mulighed for øget kapacitet 
til det langsigtede marked. 

36. Sekretariatet bemærker, at der er kommet 2 høringssvar vedrørende skift fra 
fysiske til finansielle transmissionsrettigheder. Sekretariatet lægger vægt på, at 
høringssvaret fra FSE ikke udtaler sig kritisk over for skiftet fra fysiske transmis-
sionsrettigheder til finansielle transmissionsrettigheder. 

37. Sekretariatet er opmærksomt på, at Ørsted i sit høringssvar anfører, at det er 
”uklart” om finansielle transmissionsrettigheder er underlagt kravene som følge af 
såkaldt ”finansiel regulering”, herunder bl.a. MIFID II.  

38. MiFID II er betegnelsen for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/ 
65/EU om markeder for finansielle instrumenter. MiFID II trådte i kraft den 3. 
januar 2018. MiFID II er bl.a. relevant for Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivater, centrale modparter og trans-
aktionsregistre (European Market Infrastructure Regulation ”EMIR”), som trådte i 
kraft den 16. august 2012.  Sekretariatet bemærker, at EMIR og MiFID II hører 
under Finanstilsynets tilsynsopgaver. 

39. Sekretariatet lægger vægt på, at handlen med finansielle transmissionsrettighe-
der på det primære marked er direkte undtaget fra kravene, som følger af den fi-
nansielle regulering. Det er således handlen med transmissionsrettigheder på det 
sekundære marked, som der er usikkerhed omkring.  

40. Sekretariatet bemærker, at det følger af præamblen (nr.10) til MiFID II, at 
indsnævringen af anvendelsesområdet for så vidt angår råvarederivater, der hand-
les på en organiseret handelsfacilitet (OHF) og afvikles fysisk, bør være begrænset 
for at undgå et smuthul, der kan føre til regelarbitrage. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte en delegeret retsakt til yderligere at præcisere betydningen af udtrykket 
”skal afvikles fysisk” under hensyntagen til, at der som minimum skal indføres et 
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retsgyldigt og bindende krav om fysisk levering, som ikke kan omgås og uden ret 
til at gennemføre kontant- eller kompensationstransaktioner. 

41. Det er Sekretariatets opfattelse, at det derfor ikke kan udelukkes, at handlen 
med fysiske transmissionsrettigheder på det sekundære marked også er omfattet af 
finansiel regulering.  

42. Sekretariatet bemærker endvidere, at den delegerede retsakt (EU) 149/2013 af 
19. december 2012 artikel 11, litra (e) fastsætter minimumsgrænser for OTC clea-
ring på 3 milliarder EUR i notionel bruttoværdi for OTC-råvarederivataftaler og 
andre OTC-derivater. 

43. Sekretariatet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at denne grænse er så høj, at 
mange danske markedsaktører vil være under grænsen. 

44. Sekretariatet bemærker også, at Energinet anfører i addendum til baggrunds-
dokument, at MiFID II, som erstattede MiFID pr. 1. januar 2018, undtager alle 
transmissionssystemoperatører fra finansiel regulering (der henvises til præamblen 
(nr.35) og artikel 2(n) i MiFID II). Dette indebærer, at transmissionsrettigheder 
købt direkte på TSO auktion ikke vil kræve EMIR rapportering.  

45. Sekretariatet vurderer derfor, at indførsel af finansielle transmissionsrettighe-
der kun i begrænset omfang kan blive forvridende for markedet på grund af even-
tuel finansiel regulering. 

46. Sekretariatet vurderer, at der må være tale om en balance mellem på den ene 
side at give markedsaktørerne mulighed for bedre prisafdækningsmuligheder via 
mulighed for øget transmissionskapacitet mod Tyskland overfor risikoen for øgede 
reguleringsomkostninger og afledte ændrede priser på transmissionsrettigheder for 
markedsaktørerne. 

47. I Sekretariatets vurdering indgår det, at Energinet og Svenska Kraftnät har 
analyseret sig frem til, at den bedste måde at forbedre prisafdækningsmuligheder-
ne i DK1 og DK2 er at øge kapaciteten på det langsigtede marked mod Tyskland 
og internt i Danmark. Se punkt 10. 

48. Sekretariatet lægger endvidere vægt på, at LTTR forslaget gælder lige for alle 
markedsdeltagere og derfor ikke vurderes som diskriminerende.  

49. Endelig indgår det som et væsentligt element i Sekretariatets vurdering, at de 
berørte regulerende myndigheder i CCR Hansa har samarbejdet og koordineret 
med hinanden og er blevet enige om, at forslaget kan godkendes. Se bilag 6. 
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50. Ud fra en samlet betragtning af disse overvejelser finder Sekretariatet, at det er 
hensigtsmæssigt at skifte fra fysiske transmissionsrettigheder til finansielle trans-
missionsrettigheder på de dansk-tyske grænser. 

51. På baggrund af ovenstående vurderer Sekretariatet, at Energinets anmeldelse af 
CCR Hansa TSO’ernes forslag er rimeligt og fastsætter effektive og proportionale 
krav til den regionale udformning af transmissionsrettigheder i CCR Hansa.  

52. Sekretariatet vurderer endvidere, at forslaget sikrer en fair og ikke-dis-
kriminerende behandling af markedsdeltagerne og TSO’erne, samt at forslaget 
bidrager til at fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med 
langsigtede afdækningsmuligheder for markedsdeltagerne. 

53. Samlet set vurderer Sekretariatet, at LTTR forslaget ikke er til hinder for at 
formålene i FCA GL kan nås. 
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BILAG 1 
 
RETSGRUNDLAG 

54. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har rele-
vans for ovenstående betragtninger og vurderinger, hvor sagsfremstillingens 
fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 714/2009 AF 13. JULI 
2009 (FORORDNING 714/2009) 

55. Forordning 714/2009 regulerer den grænseoverskridende handel med 
elektricitet i det indre marked. 

56. Formålet med forordningen defineres i artikel 1: 

”Denne forordning har til formål at: 

a) fastsætte fair regler for den grænseoverskridende handel med elektricitet, for dermed at øge 
konkurrencen på det indre marked for elektricitet under hensyntagen til de nationale og re-
gionale markeders særlige kendetegn. Dette indebærer indførelsen af en kompensations-
ordning for grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede 
principper for transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af ledig kapaci-
tet på samkøringslinjerne mellem de nationale transmissionssystemer  

b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt 
forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering 
af disse regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.” 

57. Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for 
transmissionssystemoperatører for elektricitet (”ENTSO-E”) til sikring af, at 
elektricitetstransmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes mulighed for 
elektricitetshandel og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i Fælles-
skabet, jf. artikel 5 og præamblen (nr. 7). 

58. Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 
(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt fast-
sætter retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, 
bl.a. vedrørende handel med el. 

59. ENTSO-E skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne bør være 
i tråd med de overordnede retningslinjer (»framework guidelines«), som efter 
deres beskaffenhed er ikke-bindende, og som er opstillet af Agenturet for 
Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt 
”ACER”), jf. præamblen (nr. 6). De overordnede retningslinjer skal angå om-
råder, som Kommissionen i henhold til artikel 6(1) skal angive på en priori-
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tetsliste. Herefter sker udarbejdelsen af netregler efter proceduren i artikel 6. 
Endelig følger det af artikel 6(9) at: 

”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede ret-
ningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de vedta-
ges inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den år-
sagerne hertil.” 

60. I forbindelse med vedtagelse af Forward Capacity Allocation (”FCA GL”) 
valgte  Kommissionen  ikke at følge ACER’s indstilling om vedtagelse, da 
udkastet til netreglen ikke var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne 
vedtages i form af en netregel. FCA GL blev derfor udarbejdet  som en ret-
ningslinje (”guideline”) med hjemmel i forordningens artikel 18(3)(b) og arti-
kel 18(5). 

”3. I retningslinjer, der medfører det minimum af harmonisering, som er nødvendigt for at nå 
denne forordnings mål, fastsættes endvidere, hvor der er relevant: 
[…] 
b) nærmere regler for handel med elektricitet 
[…] 
5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de punkter, der er anført i stk. […] 3 i denne 
artikel.” 

 

61. I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og ret-
ningslinjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, 
hvor retsakten inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlems-
landene. 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719 AF 26. SEPTEMBER 2016 OM FAST-
SÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR LANGSIGTET KAPACITETSTILDELING 

62. Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget FCA GL (Kommissio-
nens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af 
retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling). Forordningen er som nævnt 
ikke en netregel, men retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale om 
en forordning, som gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 

63. De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse vedrørende den regiona-
le udformning af langsigtede transmissionsrettigheder findes i FCA GL Arti-
kel 3, 4 og 31. 

64. Det følger af Artikel 3, at FCA GL har til formål at: 

a) Fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede afdæknings-
muligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne 

b) Optimere beregningen og tildelingen af langsigtet overførselskapacitet 
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c) Sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet 

d) Sikre at TSO’er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får en fair og 
ikke-diskriminerende behandling 

e) Sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og prisdannel-
se respekteres 

f) Sikre og forbedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om langsigtet 
kapacitetstildeling 

g) Bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og 
elektricitetssektoren i Unionen. 

65. I henhold til Artikel 4, stk. 1 udarbejder TSO'erne de vilkår og betingelser 
eller metoder, der er fastlagt ved denne forordning, og fremsender dem til de 
kompetente regulerende myndigheder til godkendelse inden for de i denne 
forordning fastsatte frister. Hvis et forslag til vilkår og betingelser eller meto-
der, der følger af denne forordning, skal udarbejdes og aftales mellem flere 
TSO'er, samarbejder de deltagende TSO'er tæt herom. 

66. Artikel 4, stk. 7-9 fastsætter: 

Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle re-
gulerende myndigheder i den berørte region: 

a) … 

b) … 

c) den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 31 

d) … 

e) ... 

Forslaget til vilkår, betingelser og metoder skal omfatte et forslag til tidsram-
men for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede betyd-
ning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår, betingelser og metoder, 
der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, fremlægges 
for agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende myndighe-
der. På anmodning fra de kompetente regulerende myndigheder afgiver agen-
turet inden for tre måneder en udtalelse om forslagene til vilkår, betingelser 
og metoder. 

Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end 
én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regu-
lerende myndigheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med 
henblik på at nå til enighed. Hvor det er relevant, tager de kompetente regule-
rende myndigheder agenturets udtalelse i betragtning. De regulerende myn-
digheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår og betingelser eller meto-
der, jf. stk. 6 og 7, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald den sidste 



ENERGITILSYNET   Side 12/13 

berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår og betin-
gelser eller metoder. 

67. De TSO'er, der er ansvarlige for at fastlægge de i FCA GL omhandlede 
vilkår, betingelser og metoder, skal i henhold til Artikel 4, stk. 13 offentliggø-
re dem på internettet, når de kompetente regulerende myndigheder har god-
kendt dem, eller, hvis en sådan godkendelse ikke er påkrævet, når de er fast-
lagt, undtagen hvis disse oplysninger anses som værende fortrolige i henhold 
til artikel 7. 

68. Det følger af artikel 31, stk. 3 at senest seks måneder efter FCA GL’s 
ikrafttrædelse udarbejder TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion, hvor 
langsigtede transmissionsrettigheder forefindes, i fællesskab et forslag til den 
regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, der skal udste-
des ved alle grænser til budområdet inden for kapacitetsberegningsregionen. 

69. Artikel 31, stk. 4-6 fastsætter desuden følgende: 

4. De i stk. 3 omhandlede forslag skal indeholde en tidsplan for gennemfø-
relsen og som minimum en beskrivelse af følgende elementer, der specificeres i 
tildelingsreglerne: 

	
a) typen af langsigtede transmissionsrettigheder 

	
b) tidsrammer for langsigtet kapacitetstildeling 

	
c) produktets form (basisbelastning, spidsbelastning, belastning i andre perioder) 

	
d) de budområdegrænser, der vil være dækket. 

	
5. Forslagene sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Inden for-
slaget til langsigtede transmissionsrettigheder udsendes, gennemgår hver TSO 
resultatet af høringen grundigt. 
 
6. Tildeling af fysiske transmissionsrettigheder og FTR — optioner samti-
dig ved samme budområdegrænse er ikke tilladt. Tildeling af fysiske transmis-
sionsrettigheder og FTR — forpligtelser samtidig ved samme budområdegræn-
se er ikke tilladt. 
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